
78  diário oficial Nº 34.806 Quarta-feira, 22 DE DEZEMBRO DE 2021

gando o prazo contratual por mais 12 meses (doze) a contar de 01/01/2022 
até 31/12/2022
fUNdaMENTaÇÃo: art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93 e suas alterações.
aGora Leia-se:
eXtrato de aditiVo de coNtrato
Nº 27112017-09-0048-01/2018
oriGEM: PrEGÃo PrESENcial Nº 27112017-09-0048
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o): UrSa SErViÇoS EirEli - ME.
cNPJ: 24.157.800/0001-89
oBJeto o acréscimo de valor do contrato Nº 27112017-09-0048-01/2018, 
em 25% a partir de 16/12/2021 até 31/12/2021, com fundamentação no art. 
65, i, b e § 1° da lei 8.666 de 1993
ViGÊNcia: 16/12/2021 a 31/12/2021

cLeide Ferreira cHaVes
Pregoeira

Protocolo: 745064

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
cHaMada PÚBLica Nº 001/2022

a Prefeitura Municipal de Portel/Pa, através do fundo Municipal de Saú-
de, torna público o Edital de chamamento Público Nº 001/2022, credencia-
mento para prestação de serviços profissionais na área da saúde e equipe 
de apoio, necessários à Secretaria Municipal de Saúde de Portel/Pa. do cre-
denciamento: os interessados deverão apresentar a documentação exigida 
no referido Edital, junto a Prefeitura Municipal de Portel/Pa, na sala da cPl, 
no período de 22/12/2021 à 31/12/2021. No horário de 08:00 às 14:00hs. 
Maiores informações no Endereço: av. duque de caxias, 803, centro, Portel/
Pa, sala da cPl.

siMoNe de carVaLHo BarBoZa
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 744989

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ

.

aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 4022-1/2021/PMPM 

Processo N° 052/2021- PMPM
Tipo Menor Preço. data da Sessão: 30/12/2021 - 09h00min. objeto: registro 
de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para 
aquisição de uma máquina Escavadeira Hidráulica nova, para suprir as neces-
sidades da Secretaria Municipal de infraestrutura, obras e Urbanismo, confor-
me condições, quantidades e exigências especificadas no Termo de Referên-
cia anexo e condições fixadas neste Edital, informações: Sala de Licitações, 
rua Professora Simpliciana farias s/nº Bairro centro, Porto de Moz, Pará, das 
08h00min às 12h00min, ou pelo e-mail: licitapmpm2017@gmail.com e no 
site: www.portodemoz.pa.gov.br.

Porto de Moz 20 de dezembro de 2021
Jairo Vieira dUarte soUto

Pregoeiro
Protocolo: 745065

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
eXtrato de coNtrato 

coNtrato Nº 006.01.2021-cP/seMsa 
origem: chamada Publica nº 006/2021-cP/seMsa. contratante: Secretaria 
Municipal de Saude - Semsa. contratado: J. c. de oliveira Junior Eireli - cNPJ 
sob nº 37.955.365/0001- 80. objeto: credenciamento de laboratórios, para 
prestar serviços de exames laboratoriais do Hospital Municipal de rurópolis, cip-
covid zona urbana e cipcovid zona rural atendendo a demanda do município 
de rurópolis- Pará, para melhor atendimento a toda a população. Valor: r$ 
571.949,00 (quinhentos e setenta e um mil novecentos e quarenta e nove 
reais), sobre os valores do efetivo recebimento dos pretendidos pelo contrato.
exercício 2021 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSa. 10 122 0005 2.063 
- ações de Enfrentamento ao covid 19.3.3.90.39.00 outros serv. de terc. 
Pessoa Jurídica - fonte 12142100 10 301 0004 2.065 - Manutenção do fundo 
Municipal de Saúde. 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. Pessoa Jurídica - fonte 
12110000 10 301 0004 2.073 - Manutenção do Hospital Municipal. Programa 
Mac. 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. Pessoa Jurídica - fonte 12110000. 
Vigência: 21 de dezembro de 2021 a 21 de dezembro de 2022. assinatura: 
21 de dezembro de 2021.

Protocolo: 745066

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 208/2021 - 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 fiscalizadores 
dos contratos referentes à: gestão e execução das ações e serviços da orga-
nização Social de instituto Social Mais Saúde, insc. cNPJ 18.963.002/001-41 
contratada através de dispensa de chamada Pública 002-2021 que tem por 
objeto a contratação de organização Social Para a gestão do centro Espe-
cializado de atendimento ao covid-19. Karolina de Sousa Neves - Presiden-
te. cPf nº 868.173.882-87, Matrícula: 89091. Servidora da SEMSa. Jeane 
Neves linhares - Membro. cPf: 643.010.792-20 e rG: 3658435. Servidora 
da SEMSa. Grazieli landiosi Garcia - Membro. cPf: 341.928.558-28 e rG: 
419551980. representante da oSS. Thaísa Yana Siqueira de Souza - Membro. 
cPf nº 015.530.562-05, rG 6109783. Servidora da SEMSa. Vitor Tadeu da 
Silva cordeiro - cPf 790.361.392-87 e Matrícula: 87326, Servidor da SEMSa.
- Sidney José lopes Bechara - cPf n° 003.785.382-17 e rG: 4700844, con-
tador do NMac.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada está função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação. registre-
se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 21 de dezembro 
de 2021. Vânia Maria azevedo Portela - secretária Municipal de saú-
de/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 037/2021 - seMsa 
objeto: aquisição de Extintores de incêndio, Placas de Sinalização E ilumina-
ção de Emergência Para UBS, conforme especificações constantes no Edital: 
www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.santarem.pa.gov.br, início de 
entrega das propostas: 22/12/2021 a partir das 9h no site www.portaldecom-
praspublicas.com.br. abertura das propostas: 04/01/2022 às 9h no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Gledson esmilly sousa Bentes - Prego-
eiro da PMs.

Protocolo: 745067

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de aNULaÇÃo de 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 00057/2021
o Município de são domingos do capim através da PrEGoEira, torna 
nulo e sem efeito o Pregão ElETrÔNico nº 00057/2021, que versa sobre o 
rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa Para forNEciMENTo dE coMidaS ProNTaS, EM aTENdiMENTo aS 
NEcESSidadES daS SEcrETariaS dE SaÚdE, EdUcaÇÃo E aSSiSTÊNcia 
Social do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa.

Maria JosÉ Bastos do aMaraL
PrEGoEira

daTa 21/12/2021
Protocolo: 745068

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

  
PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de LicitaÇÃo Fracassada

a PreFeitUra MUNiciPaL de soUre/Pa, torna público que não hou-
ve licitante habilitado/classificado na sessão pública do Pregão Eletrônico Nº 
066/2021 (SrP), realizada no dia 20/12/2021, às 15:00h, horário de Brasília, 
cujo objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE VEicUlo TiPo Micro-ÔNiBUS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES 
da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo do MUNiciPio dE SoUrE/Pa. a 
licitação foi declarada fracaSSada.

PriMeiro aditiVo ao coNtrato Nº 2021013801
o Município de soUre, através do(a) PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE, 
inscrito(a) no cNPJ sob o nº 05.133.863/0001 -50, com sede na 2a rUa, 
representado por carloS aUGUSTo dE liMa GoUVEa, na qualidade de orde-
nador(a) de despesas, doravante denominado(a) coNTraTaNTE, e Y M Go-
raYEB SaNToS, inscrito(a) no cNPJ 29.520.539/0001-53, com sede na rUa 


