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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 165/2021 - seMsa

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores 
dos contratos referentesà: Aquisição de Equipamento de Mamografia Para 
centro de referência de Saúde da Mulher de Santarém, todos pertencen-
tes à Secretaria Municipal de Saúde de Santarém/Pa. Titular: loide da costa 
feitosa - cPf sob o n° 786.574.662-87 e rG n° 3721044 - SSP/Pa, Matrícu-
la:83367, Servidor da SEMSa. Suplente: Marília duarte Silva - cPf sob o n° 
689.202.292-87 e rG n° 3879768 - SSP/Pa, Matrícula: 30667, Servidor da 
SEMSa,
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revoga-
das todas as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência 
e cumpra-se. Santarém/Pa, de 20 de outubro de 2021. Vânia Maria aze-
vedo Portela - secretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 
- GaP/PMs.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 166/2021 - seMsa

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizado-
res dos contratos referentesà: contratação de Empresa Especializada Para 
Elaboração do PcMSo, Emissão de atestados de Saúde ocupacional e re-
alização de Exames Periódicos dos agentes de combate a Endemias, agen-
tes comunitários e demais Servidores da Secretaria Municipal de Saúde de 
Santarém,todos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Santarém/
Pa. Titular: Mara aliane Sousa da rocha Bentes - Matrícula: 50969, cPf nº 
614.819.392-20 e rG 3185977, chefe de Núcleo - SEMSa. Suplente: larissa 
Martins oliveira - Matrícula: 82964,cPf nº 015.957.772-10 e rG 6740820, 
chefe de secção- SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revoga-
das todas as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência 
e cumpra-se. Santarém/Pa, de 20 de outubro de 2021. Vânia Maria aze-
vedo Portela - secretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 
- GaP/PMs.

Protocolo: 719088
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM NOVO

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 006/2021-PMsN 

Proc. adMiNistratiVo Nº 01110001/21 
Proc. LicitatÓrio Nº 2/2021-111001

o Município de santarém Novo, através da Prefeitura Municipal de tor-
na público o para conhecimento dos interessados, que às 10:00hs do dia 
05/11/2021 realizará sessão pública para abertura e julgamento dos enve-
lopes, na sala de reuniões do complexo administrativo municipal, a partir 
da publicação deste aviso. o objeto da chamada pública é a obtenção de 
proposta mais vantajosa para a administração, relativa a contratação de pes-
soa jurídica para execução indireta, por meio de empreitada global de mão de 
obra, materiais, equipamentos e ferramental necessários para rEcUPEraÇÃo 
dE 12,5 KM dE ESTradaS ViciNaiS dE acESSo À rESEX cHocoarÉ-Ma-
To GroSSo, localiZada NESTE MUNicÍPio, No ESTado do Pará, EM 
árEa ViNcUlada ao ProGraMa NacioNal dE rEforMa aGrária, aT-
raVÉS dE coNVÊNio Nº 17/2021, conforme projetos, memoriais descritivos 
e planilhas orçamentárias, e de acordo com o presente edital e seus anexos. 
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no en-
dereço eletrônico: https://santaremnovo.pa.gov.br/ ou no departamento de 
licitações do complexo administrativo municipal, na rua frei daniel Samarate, 
nº 128 - cEP: 68720-000, informações e esclarecimentos via e-mail - pmsn.
licita@gmail.com, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente 
das 08:00hs às 12:00hs.

Santarém Novo - Pa, 21 de outubro 2021
thiago reis Pimentel

Prefeito Municipal de Santarém Novo
Protocolo: 719089
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista/Pa
eXtratos de reGistros de PreÇos 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-004 
objeto:registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídi-
ca para a aquisição de combustíveis e derivados para atender as necessidades 
da Prefeitura, Secretarias e fundos do Município de São Sebastião da Boa 
Vista/Pa, tendo sido registrado para a empresa: J a Mendo combustível Eireli, 
cNPJ nº 07.160.747/0001-56, os itens: 01 ao 22.  licitação foi realizada pelo 
critério do menor preço por item. Nelucy e silva de souza - Pregoeira.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-001 
objeto: registro de Preços por iTEM visando a eventual aquisição de Gêne-
ros alimentícios destinados ao atendimento da alimentação Escolar da rede 
Municipal de Ensino infantil, Médio, fundamental, EJa e atendimento Educa-
cional Especializado das Zonas rural e Urbana do Município de São Sebastião 
da Boa Vista-Pa, tendo sido registrados paras as empresas: Bom Bons e des-
cartáveis Eireli, cNPJ Nº 01.580.769/0001-99, os itens: 08, 09, 11, 12, 17, 
21, 22, 23, 24, 26, 30,31, 34, 36, 37, 41, 44 e 45, c. T. de oliveira, cNPJ nº 
21.049.310/0001-70 itens: 04, 05, 14, 15, 20, 25, 32, 33, 39, 40 e 46, Maria 
francinete Tapajos Eireli, cNPJ nº 34.741.666/0001-12 itens: 02, 03, 06, 07, 
10, 13, 16, 18, 19, 27, 28, 29, 38, 42 e 43, o c da Silva comercio alimenticio 
Eireli, cNPJ nº 35.205.370/0001-40 item: 35. o item 01 foi fracassado. lici-
tação foi realizada pelo critério do menor preço por item. 
Nelucy e silva de souza - Pregoeira.

Protocolo: 719090
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo

oBJeto: LocaÇÃo de iMÓVeL, PElo PErÍodo dE 04 (QUaTro) MESES 
Para fUNcioNar o coNSElHo TUTElar, localiZado Na TraVESSa SÃo 
fraNciSco, Nº 456, cENTro, cEP: 68.773-000, TErra alTa/Pa. coNTra-
TaNTE: o MUNicÍPio dE TErra alTa, por intermédio da PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE TErra alTa, cNPJ/Mf sob o nº 34.823.518/0001-47, em con-
junto com a SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social cNPJ/Mf nº 
18.260.264/0001-40 - coNTraTada: Marcio ivan Saraiva dos Santos, cPf: 
368.460.312-00 - Valor ToTal: r$ 4.000,00 (Quatro mil reais). fUNda-
MENTaÇÃo lEGal: art.24, inciso X, da lei nº 8.666/93 e suas alterações.

eLiNaLdo Matos da siLVa
PrEfEiTo MUNiciPal dE TErra alTa

eXtrato do coNtrato
oBJeto: LocaÇÃo de iMÓVeL Para o FUNcioNaMeNto do coNse-
LHo tUteLar, PElo PErÍodo dE 04 (QUaTro) MESES, localiZado Na 
TraVESSa SÃo fraNciSco, Nº 456, cENTro, cEP: 68.773-000, TErra 
alTa/Pa. diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº.015/2021; d. aSS: 20/09/2021; 
ViG:18/01/2022; coNTraTaNTE: o MUNicÍPio dE TErra alTa, Por iN-
TErMÉdio da PrEfEiTUra MUNiciPal dE TErra alTa, cNPJ/Mf SoB o 
Nº 34.823.518/0001-47, EM coNJUNTo coM a SEcrETaria MUNiciPal 
dE aSSiSTÊNcia Social cNPJ/Mf Nº 18.260.264/0001-40; coNTraTa-
do: Marcio iVaN SaraiVa doS SaNToS, cPf: 360.460.312-00; coNTra-
To:080/2021; Valor ToTal: r$ 4.000,00 (QUaTro Mil rEaiS).

eLiNaLdo Matos da siLVa
PrEfEiTo MUNiciPal dE TErra alTa

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo
oBJeto: LocaÇÃo de iMÓVeL, PElo PErÍodo dE 04 (QUaTro) ME-
SES Para fUNcioNar o dEParTaMENTo da MErENda EScolar E coN-
SElHo EScolar, localiZado Na rUa PaTroliNo BENTES, Nº 007, cEN-
Tro- Bairro NoVo, cEP: 68.773-000, TErra alTa/Pa. coNTraTaNTE: o 
MUNicÍPio dE TErra alTa, por intermédio da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
TErra alTa, cNPJ/Mf sob o nº 34.823.518/0001-47, em conjunto com a 
SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo cNPJ/Mf nº: 23.567.543/0001-90. 
coNTraTada: Maria de Souza alves, cPf: 236.808.572-68 Valor ToTal: r$ 
4.000,00 (Quatro mil reais). fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art.24, inciso X, da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações.

eLiNaLdo Matos da siLVa
PrEfEiTo MUNiciPal dE TErra alTa

eXtrato do coNtrato
oBJeto: LocaÇÃo de iMÓVeL Para o FUNcioNaMeNto do deParta-
MeNto de MereNda escoLar e coNseLHo escoLar, PElo PErÍodo dE 
04 (QUaTro) MESES, localiZado Na rUa PaTroliNo BENTES, Nº 007, 
cENTro - Bairro NoVo, cEP: 68.773-000, TErra alTa/Pa. diSPENSa 
dE liciTaÇÃo Nº.014/2021; d. aSS: 24/08/2021; ViG:22/01/2022; coN-
TraTaNTE: o MUNicÍPio dE TErra alTa, Por iNTErMÉdio da PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE TErra alTa, cNPJ/Mf SoB o Nº 34.823.518/0001-
47, EM coNJUNTo coM a SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo cNPJ/
Mf Nº 23.567.543/0001-90; coNTraTado: Maria dE SoUZa alVES, cPf: 
236.808.572-68; coNTraTo:304/2021; Valor ToTal: r$ 4.000,00 (QUa-
Tro Mil rEaiS).

eLiNaLdo Matos da siLVa
PrEfEiTo MUNiciPal dE TErra alTa

Protocolo: 719091
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