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oREPúBLrcÂ FEDERÀTtva Do BRÂsrL
EsÍÂDo Do PÂRÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ILUMINAçÂO PÚBLICA

CNPJ: 05Í38730/0001-77

Jzr

Rubrica

A Coordenadoria Municipal de Iluminação Pública é responsável por promover o

serviço de manutenção e restauação de pontos de iluminação de ruas, avenidas e praças

públicas e para que este serviço seja realizado se faz necessário à aquisição de materiais

elétricos de qualidade. Diante disso, a Coordenadoria Municipal de Iluminação Pública

juntamente com a Secretaria Municipal de Infraestrutura realizou uma solicitação de aquisição

de luminárias de tecnologia LED para atender a demanda dos pontos de Iluminação Pública

deste município e com isso melhorar a qualidade do serviço prestado por esta diretoria, uma

vez que, estas luminarias possuem uma durabilidade maior.

Entretanto, detectamos um erro no levantamento do quantitativo solicitado, ficando

assim, abaixo da necessidade desta coordenadoria o que acarretaút no desabastecimento dos

respectivos materiais e consequentemente impossibilitará o atendimento da demanda deste

município. Por este motivo, solicitamos a alteração do quantitativo de materiais elétricos da

sD 004/2019, pois se não houver a devida alteração causarão prejuízos, como a suspensão

imediata dos serviços de manutenção da Iluminação pública. Estamos enviando a referida sD
afualizada em anexo.

Atenciosamente,

mar Pereira Gomes
Mun, De Infraestrulura

Decreto Municipal n. 004/2017

JUSTIFICATIVA
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REPÚBLICA FEDERATIVÂ DO BRÁSIL
E§TADO DO PARI

MUNICÍPIO DE ITAITUBA

TERMO DE SOLIC]TAÇÃO REVOGAÇÃO

LICITAçÃO,/MODÀIIDÀDE: pregão presenciaf no AAl /2olg
OB,JETO: Aquisj-ção de Iuminárias públicas Led e materiais
para atender a demanda do Setor de Iluminação públ j-ca do
de Ita ituba- PA.
ÀBERTUR;A: 18/02/2019
HoRAs:09h3omin

Após recebimento do MEM n" 033/20L9 (20/02/20t9) e justlficativa do
Coordenador de IJ.uminação pública, Sr. José Afves Eil_ho,
informando que os quantitativos sollcitados através da SD/COMIp
00A/2019 da Secretaria de Infraestrutura e Diretoria de Iluminação
PúbIica, devidamente assinada; não condizem com os quantitativos
necessários para suprir a demanda da Diretoria de Iluminação
Pública, durante o período de 12 meses.

Admitindo que no fevantamento e elaboração da documentação ter
havido erro material, levando a Secretaria de Infraestrutura e a
Diretoria de f l-uminação Publica, a sol-icitar a compra das
luminárias publicas e os materiais diversos com os quantitativos
menores que o necessário para atender a demanda do Municipj-o de
ftaituba .

diversos
Municj-pio

certamente.
imediata dos
púbIica no

Que os
caus a rã o
serviços
Muni cipi o

fatos ocorrj-dos se não forem corrigidos,
prejuízos, como a provocaÇão de suspensão
de melhoria e qualidade da Iluminação
de Ítaituba por falta dos materiais.

Contudo, informamos que os documentos recebidos com as informações
ocoffidas chegaram ao nosso conhecj-mento em 20 de fevereiro de
2019, coincj-dindo com o julgamento do processo respectj-vo, qual
teve inicio no dia 18 de fevereiro de 2079, as 9:30min e que hoje
se encontra na fase
verbai-s.

de julgamento de propostas, fase de fance

Alegou, taÍüém, que se não haver uma correÇão imediata nos
quantitativos soficj-tados, haverá ao longo do periodo previsto
para o fornecimento, um desabas tecimento dos mater.iais respectj_vos
solicitados.

Em detrimento das falhas apresentadas na SD supramencionada
ocasionou, também, a inserção das mesmas fal-has no Termo de
Referencia do Edital, contrariando o .inciso II, S 7" do Art. 15 da
Lei 8.666/93 e alteraçÕes vigentes.

\\



Diante do exposto, venho perante a Vossa Excelêncía.
revogaÇão do Procedimento Licltatório/Modaf idade
Presencial- no 001 /2019, haja vista a necessidade d

REPÚBLICA FEDERÁTIVA DO BRASIL
osreoo oo perui

I\IUNICÍPIO DE ITAITUBA

s of .i citar a
de Pregão

e retornar à
solicitaÇão de despesa à origem (Secretaria Municj-paI de
Infraestrutura/Coordenadoria de Iluminação púb1ica), para correção
dos defej-tos e avarias apresentadas no levantamento das luminárias
publica e , materiais diversos, para evitar os prejuízos e
dispêndios desnecessários, em função dos erros apresentados,
segundo as j-nformações das Unidades executoras em anexo.

Itaituba-PA, 20 de fevereiro de 2019.
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REPÚB LICA FEDER{TIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
MUNICíPIO DE ITAITUBA

forma, causar prejuízo n<-rs

os próximos 12 meses.
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TERMO DE REVOGAÇÃO

LICITAÇÃO/VIODALIDADE : presão pre s encial na OO7 / 20 I g
OBJETO: Aquisição de luminárias públicas Led e materiais diversos para atender ademanda da Diretoria de Iluminação pública do Municipio de ltaituba-pA.
ABERTURA: 18/02/2019.
HORAS:09h30min

Após criteriosa análise no objeto da Licitação/pregão presen cral ne OO7/2019 emandamento, com abertura iniciada Ig/OZ/2Olg, ás Ogh3Omin (hora local); que tempor objetivo as luminárias públicas Led e materiais diversos para atender ademanda da Diretoria de Iluminação pública do Municipio de Itaituba-pA; medianteinformação do Sr. Ronison Aguiar Holanda, constatou-se que não condizem com osquantitativos necessários para suprir a cremancla da Diretoria de Iruminação pública,
durante o perÍodo de 12 meses.

Diante das informaçÕes 
.prestadas pe.ro Sr. pregoeiro e comprovadas através doMEM na 0033/20lgQO/02/2019) e justificativa do Coordenador de IluminaçãoPública, Sr. José Alves Firho, fica claro e notório que o processo em jurgamento

está prejudicado po. não atender o seu objetivo maior, qual é de abastecer aDiretoria de Iluminação pública, para atender, assim como proposto por estegoverno, de substituir gradativamente a iluminação pública traclicional da cidade deItaituba por luminárias públicas LED.

Continuar com o procedimento licitatório com o objeto aquém da necessidade
demanda para o período de
prematuro, podendo desta
Diretoria de Iluminação, para

12 meses, é compactuar com um desabastecimento
serviços previstos pela

Portando, é obvio que para livrar a implantação de merhorias nos serviços deiluminação publica na cidade de ltaituba, de um futuro desabastecimento por faltade luminárias públicas LED e materiais diversos, de prejuÍzos, de atrasos de
serviços, é prudente que se tome decisões para evita-los.

com efeito, o procedimento licitatório na modalidade pregão presencial na
007/2019, pelos fatos apresentados, não poderá continuar sem antes que sejam
tomadas as medidas e providências necessárias em relação às suas quantidades
dos itens supramencionados.

Diante das narrativas justificatórias nos autos, DECIDO revogar o procedimento
Licitatório/Modalidade de pregão presencial na oo1 /201,9, para preservar o
interesse público, evitar dispêndios desnecessários, emperramento ào ,.u."r.o



REPUB LICA FEDERATIVÁ DO BR4.SIL
ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DE ITAITI]BA

licitatório e compra das luminárias LED aquem da necessidade demandada,
segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura/Dire toria de Iluminação Pública.

Que seja retornada a SD/COMIP OO4/2019 à Secretaria de Infraestrutura e
Diretoria de Iluminação Pública para reelaboraÇão e correção dos quantitativos
necessários, de forma a atender o seu objetivo, com cerne no arl. 49, da Lei de
Licitações e Contratos Públicos n0 8.666/93 e alteraçÕes vigentes.

Itaituba-PA, 25 de fevereiro de 2019.

Nico os Alves de Aguiar
Prefeito em exercício

.s,E8(

ü {
7o

l: Y
-r4

Robricâ



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÁO. SCçTO :

Á serêtá.ia Mlnr.ip.l de Educaçâo de Jôcundá r€solv€ rein'idlr o'

processoi iicitê!órior rêlêrenté a Tom.dã dê Preços nr 2305_01conÍôlo 2!062012/01

e ConcoÍenci. 1306/01 ConÍato 2m72012/01 ínpre§ar ÂLVE5 É OIIVETRA

coNsTRUTOSÀ LÍDA, CNPJ: 03.936.059/0001-06 Convatante: FUNOO MUNICPAL 0E

EDUCÁçÁO Jusrlfi.ôtiva: Pãrê..Í luíidico 075/2019-PRoruR.

.lã.!ndá, PÂ, 22 dê Í.veÍ.tro de 2019

LEILA CúRÂ GONCÂLVÉS BARÊOSA

PREFE|TURA MUNTCIPAL oE MÃE Do R

EXÍRÂTOS DE TERMOS AOÍTIVOs

ob €!o. _êÍm. .d vo 1r .qêt,à à pÍorosêçáo do p àro Ôê ? ga-c à

oe í.\e ero d. Àí s7, § rí, irc.to , dd r.

o DF {
N! 42, qúintàJeirâ, 28 de 2019

() ,raA3
rssN 1677-7069

PREFEITURA MUNICIPAI. OE CANÁÃ OOS CARAJAS

ÀVIsO DE ALTEf,ÁçÂO

roMADÀ 0E PÂtçOs Nr 4/2019-CP!

a coôGsão P.rm.n.ntê dê liclt ção avl5a óo5 in!.rêrÉdot qu. o PRocESSo
r]crÍaÍóÊro N! 2ol2or9/pMcc{PL MoDÂLtoaoEr ÍoMADA 0E PRÉços Ne 004/2019_cPL,
OSJÉIO: Co.(Ét.io d. êmpÍ.s .spê('.hr.dã êm @.itiuíão ('vJ srà eÍorrà .
àhDl,.çio do Bdqu. Gor:.turha, l@li!ãd. nô B.tr,o p.Íqu. oos YPêr' 1ô :on. urbànã
dô'Mu;;crorc d€ A{5 dosê'.iáe .tÀ lorÉu .h.6çào.o êdt.l de ..!.çâo d.v.nd.
oi inr.Íesado! busca. no §lt! oaLral do munl.ipio no link
http://M,cãnà.dos .j*.pô,aov.b/8@hr*/ o lê.mo .ditivo d intesrt, bem como o

DOUGLAS FERREÍRA §ÀNTÁNA
Êrêrdentê dá cohl$ão

PREFEIÍURA MUNICIPAL OE ITAITUBÂ

avr§o DE iÉvocA(ão
PnEGÃO PRlsaNCrAr. Nr 7/2019

o MutllcíPlo 0E lÍalÍu8A àravas do pe8@iro. ru! lquip. d. apoio. no !e
d.3uàs atribliçõ.s l.sãbqu.lh. @ni€.r o4n 38, hclso vda L.i.t 3.666/93 e ãlt.rãções
vne.rs, vim óm-nor i rcvoc.çio do PÉcão Pr'*nc'tl nr 7/2or9 co'íohe dêcÉ5o
põler.@ pe,o sr. NrcodêmG alr.s óê a8ui.., prêí.no .m .r.rcklo.

It itub.. 26 d. í.vêr.ko d. 2019.
AONISON AGUIAR HOLANDA

FUNDo MUNICIPAL oE sÂÚDE

Ávrlo ot itvocAçio

rn.i b I'dàd. hr mV2019- 
O mJnkíplo de llaitubà, !ú.,ér oa ComEsiio oe L( açâo, no urc óe tuã,

ár,bur.ô.! rêek oi. lh. conÍe. o Arl. 38, ln.rs v dà te' h, 3.666/93 . àlt.r.çõês
vrenrris, vrmtnJnor i revos.çào oa ,ne^.sb d.de 4r o0r/2019lt @nlorme d*i3io
pótenoà pêlo Í. làtrlr prado custodq teíerá'io Mun(rp.l oê sà.:dê.

Ità l-bâ, 21 oe janeiro d. 2019
a coM ssao

PREFEITURA MUNICIPAL OÉ IACAREACANGA

avrsos DÉ ucÍÍÁçÃo
?REGÃO TiE5ENCIAI, N' 8/201}'RP

ôbrêtó: R..kúo d. D.«os o.ra €!.nluôl Pr.sl.Eão d. S.íiço, d. LÔ.ação dê 0r (um)

noír c".Ã.t ao',iuoio.iq p.,..tendê, rs nec.edàdet d. PÉlerurô Mun'c'oàr de
!cs'eà«;sã . de su seci€ttnãr .".sdicionàdar lconlorme Têrro de 8eíeren.ial T'po
M.nor P,.ço por ltem oatã: 1s/03/20r9 HoÍárc 09h.

PNÉGÃO PRESENCIAL NO 9/2O19SiP

obêtô RêrktÍo o. Pr.cos qr. ev.nLà, PÍeíàÇào o.5€ô(os dê OÍg.ntrr!ão de Ívê'ros
oiro. cariavrt. r.lttràl d; ve,ào, ahveÍsaro da oddde. côhpeonatos M.nk'páis dê
Futcb.l, Futel, O.squêtê e vôlei enlrê outto! ewnios no d.@íeí do ano de 2019

{cóntoàe TeÁo d€ Reflrencia). Tipo: M.nor pr.ço por lteú oôt r 18/03/2019. HoÍáro:
@h.

PltGJlo PRÊsÉl'lclAt Nr r0l2,19_sÀP

Ob'.tô RerEtro de orec ,.4 e.ntu.l Fonéime^to d€ Or'aên'o Mêd'.'nãl pr-a
malrrenclã ao Fundo Mun.c.Dà. de Sàúde de rãereàon3á (conlorr. r.río dê
Rel..ênc;) Ípo Mêno. Pr.Íô po. u.m Oat. 19/03/2019. Horário Ogh.

,Rr6Âo PRÉstNctaL N. u/20195nP

obléb: Rerktro dê oreos pàc.venruàl ãq!Á,ç5o dê (tr! dê 8n&"al pàrà at.nde'àr
nêi.sídàd;r do ru.oo Municpar oê a5si5téncr so(iàl de Jã.àre.càn8a lconrorme TerrÔ
dê Rêlêr.n.ial. T'e: M.ne tr.(o po. ltên Dêtô' r9l03/2019 Horáno: 14.30h

TNToRMACóES; s.ó, d. ti.nãç&r e Conràtor, ave.'oa Britãd.ro HiÍôldo vêlolo. 5/n.

comokmanto Prédo dà prer.rlrr. Mu. ( p.l dê lãoíea(a^8a cEP 63l9t{00 Bãn o

l.c.Éacansr/PA, 27 d. fewr.iro de 2019.
xlEEER OÔS ANrO5 0E SOUSr

Prê8oei@

PREFEITURÁ MUNICIPAT DE JACUNDÁ

Âvr5os oE LlcrÍaçÀo
DRÉGÃO piEStNCtAL Nr 9/2019.005-PM'

abêrturr: 1sl03/20r9, .5 os:30 hr. o6lêto: slsÍtMA DE REGISÍRO OE PnEçO pãra êvent!ól
.ôntàEcio óe eío.ee e!m'.iràda no íom«imento d. gé^eÍos al'meni'cor màrê'dr
ae cooj c oar.r, mâtari.ú d. limperà ê hr8'.n{.ção pãrá todà< às .':dôder
ádmnritÉt'v.s da PREfEITURA MUNIcPAL 0t ÂclJNDÁ Editale dnêror e_(onr'da'3e à

;;9osiçâo dos i.tere$do! no setoÍ d. licitôçõe5 dã Prêíêit!ía Municipal de racundá

PiEGÀo PnÉsÉNctal Nr 9/2019{oíPM,

Àh.drrr: 1í103/2019. .5 08:30 hr. Oàrêto PÂIGÀO PRt5É\ClAt PARA.quÚico dê.eías
L.i-. on onesr;o ae *n.,i.iô3 aveÀluak coálo'me resolução do CMAS {cONStLho
ú.:rrcrinr ot ssrsnnor socraL ool/20!.1 É LEI MIJIIIcIPAL Nr 2.{93. DÉ 07 0t
lrnrino oi zóro oo rvr,,lrcrpo DÉ JAcuNoÁ. Ed,ta, e 

"n",o, 
e.coltram se à o spo,ção

los int.Íêred6 no *tor d. licltaçêt dã Pt.têitú6 Municip.l d. .,.cundá.

AUNE SIIVA DA CIJNHA

SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAçÃO

avr50 0É its{rsÃo

7o

Á
Conrãro ^120130503 

sms. adêsâo pôrcial à ãta rê3irtÍo
ozsl2013/tMS/SRP/PP oriundo do pÍêsão p.êsêncial nc 025/2013/FMtls

d€ pese luridica pàra aqlis,ção dé ambulâncà tipo túÍ8ão
simples.emoçãô, rêâh:àdà peú mun.ipo dê Novà Esperança do PÍálP
.de5ão viÉ atender a5 ôece§id.de5 & sêcrêrãri. ôuôicipal de sàúdÉ d€ Mà.
i. iontoiàUaae co^ " 

p-poíê nr 12o51.o23ooo/1170.13 MlnittéÍio dâ sáúd..

obrêto Teróo ldr'r'ô lr obrervà à p,Ô'Íogáçlo do p'!zo oe ,eêh.'. do conkãto até 2a
dê lêvêrê?o dê 2019 not la,mos do.d. 57, § 1r, 'n.úo ll. oà lêr Í€d. àl nt3666/9,
cônkato nr2olaoto6 ' sm5. Ad.rão pá.ci.l à .tã rê3isÍo dê p..ço nt
019/2013/FMs/sFF/po, olundo do pÍêsào pre!en('.1 nr 019/r013/FMs/s8P/rP, (u,o o
obrero e .on!àr!Ç!o oe pêss@ ,Lnd(! pd ô àqLíçâo de tmb-lán.'d I'po a(cemoção
!;rl.5l o\M, 

'.àlràda 
p€lo mu_.c p'o de Nôvá tsp. à1çà do P' á/P. a pÍêr.nt. àd.tio

.sj *end« ar nece$'dade! óa se(.!4"à a-ni.'p.l de ,a.:de de vlae do nio/04. Em

.onlo.midôde.om o ieÍmo d€ comp/omth ne 1504051712291024115'Mini51ério da

PRÊFEIÍURA MUNICIPAT DE MAIITUBA

ÊXÍRAÍO OT CONIRAIO

COÀTRÂTOS ÂDMIN íRÁTIVOS, ORIG,NARIO DÀ ATA DE qEç'SlRO OÉ PRTÇO NE 014/201a'
PMM.SIMED. (u,o o ooeto conxalu.l ve,!à. coftTRÂTÂçÁo 0t ÊVPRESA ESPEclaUzAoa
paRÁ pRÉsricÀó oE saFvtcos, aúv oE LocrçÃo Dt vEícutos 0É plquENo, MÊDlo E

GRÂÀDE aLíM oE sERvtcot 0E TRÁNSPoRIE 0Ê GRUPoS DÉ pa.ssÂGERlRos Poa MElo
ór vrir r orvraus rntéurrvos, co| ALocÂ(-Ão oE MoÍonrsra a coMauÍívLL,
iórvroirur rsprcrrrcrcôes \o ÁNExo r - riRMo DE REFÉRÊNcra. coNrRÀto '
õõsi:órgjpp.iÀp-tvv.ieúio coNÍqÀTÁNrE sEcREIARTa M.rNrcrPAL ot EDucÂçÀo oE

MMARTTUBA/PA CNPJ: 27 329.6241000143. CONÍiAÍAoÂ: NC COMÉRC|q SERVIçOS E

LocacÂo Dt MÂaLrNAs E LoJ PAMETTTOS IRt-|, CNPJ 03 016.393/0001'75. VALOF

G-osÁ1, Rs 423.s51,13 íQ.al.G.rtos e v _le . r'€s m' e qu,nhe.tos ê .inqL.ntà . c,nco

r.ô§ e r'ere @ntdvor. ooTAçÃo oRçÂMÉNIÁRra: Ere,c,('o: 2019 ÍÔnle do Rec-40
o 131- T,àníerê-c. de RecuBor oo ÍNDl, fonre do qe.u,so.1I 19 Rê.LBor P,óp, 05.

runr'ô-à t oÊ,àral -à r2 361.0005.?023.0000 MÀNUTENçAO OO pAOGÂAMA

rRA\spoRTE L'scoLÁF tJ\DÁvÊNIÁt, t2 361ooo5 2299oooo vaNJr!NçÃo qo
P30GR4MA TqÀNSpORrl CSCO-Áe \!AN_ L. 12 12? 0005228?.0000 MÂNL-IN(ÁO
OAs Â_,v,oÂDLs DÀ sEcRÉIÂR a MLÀ'-rPA- 0t LoLcÁçÁo. ÀáILterr dà oêspê§a

33.903900 Ourd S€e(or oe _ê'cenÔs Petsoà l-rrd'4 vlctt\crÂ'a5rinatrd
ittot/zotg z lt/tUzorg Pàdendo ser adilivado de acordo con a Lel n'8.666/96 e slar

avrso Dl BoMoLocÂçÃo
PRIGÂO TRÉsENCIAL fiT 5O/OO'IO1+P'.IRP.PMIVISTMEO

oÕ!êrÕ RÉc,sÍRo oE pRÊco oacÂ FVÉ\-LA- t rurdqÂ co\tiaTAçõo DE EMPqÉsÁ
isÉL.ralrzÂDÁ EM IoRt't.ivaNro DL Ptcas oE ÊEPos,!Ão PÂRÁ os ÀpaRa.dol ot aÂ
COND LIONÂOO E lOLIPAVTITIOS DÉ RLIR GTRÂÇÃO INSIA.AOOS \45 ÉSCOTAS PUA' CÂ5

úuN cipÀ15 ! No piÉoro sÉoE oÂ sEcREraRia úuN crPÁL oÉ ÉDucaçÀo DE MAÂlruBA.
a o.dênado.à de oerpeias da sêcretiÍia M!.i.ip.l dê Educáção de Mãntlbà tornô públlco
ô 

'ê\-kàdô 
dá hc o.ão e rul.a o ve^cedord touLdor Lolet

or. 02. or. 04. 05'06 ; 07 " eapes IAM (OMÉnCrO Dt paçÂS E SERV|çO5 0t
RtÍnrGLaacÀo rTDA ÊPo,cÀpr 2ao4a92'/oool.ot 0.$. -odo. iôtíà?endoé l€ êào
rêIlo. iOMOIOGO o P'eão P .re.c'tr SRo Àt (0/C632019 Pe 5flÔ PMM SEMEO e-
íávo, da p'oeo^eae vê c.dóÍa do cenane únsoe'.noo oi re'mo, oo pree$o rurátó 'o
ê d.l.rm'.o.os s.to.e Lorp.t.nr.i ar so d.n( às q-e o (.so 

'.ou. e

Oata dê Homolog.çào: 1{/02/2019.

(ÁTta cRtsÍlNÀ D€ souzÁ saNTos
oide.ádoÊ de Despe$r

Ávrso DÉ HoMoloGAçÃo
PRTG/IO PiÉSENCIÁL Nq V2O19.PP' 5EMAD9PMM

Ob'eto Conl..l.cão de eeisoa ts,da pô,. o íotnec,íê.lo oà'c.lddo d. (ombuí'vci
íGi!ô,n. € oho ó'êrêll dêit.aoo ao dbà$e('re-rô dã rro(. oe ve c-Loi dd 5LMAoS. Nos

i€Ímo! dã At, oà seÍjo, o preP@'o, rorr. piD,co o ê!-kaoo da h(itàçio e.-rgarento
v.íaeêoE o.s. aodÔ. sàLí.rendo à ., e io méíro. à

s..rerà; a Mun(roir oe Â$Dtén.a e D.sen"ov'Íenrô socà' d. Marlubà. EUz LLNL 0A
srvr usr.urwio ,êsor.ê. rioMo-O!aq o ,,eíão p'.*1úàl Nr 001/)019.Pt sEMAos'

velcedo,. do.eaàmo lÁDASHI SF'HOVÂ-S ERELI CNP''

4s1\.757'/«ia2.2\ ve_c.do,a oo! r.rs ol lRt 4 79) . 02 lR' l.e4l

€m 13 de ,€vereno de 2019.
EUZILENE DA SILVA NÁSCIMÉNÍO

Otdehadoí dê o.se.eas

avrso DE ucíÂ{Io
PRE6ÃO PÍtSENCrAt N' 5/20191302{!_PP_5RP-PMIr/}SaOUn

obêrô aou.s,cÃo -uruPÂ É LvtNTlJÂ. OE oOUtS DE CONCnCTO PARA slqtM UÍl
uiiôôs rvó pho.no Dt tJl4rNÂÇÃo oJB-cj oo MLN,crPro oE vaRrrl,sa,/pa
À;;:'à tl/or2ole as tor'oor,n ier,aos oo td à, rrd c@Ídena(ào d. L'(ita(ôes !
conr'alor n; sLMtD, cuá rernd^do ou, _on .' 9l30 (..to cÉP 67 2m400 vàíIub./oa.

,u le.rà vá'or do !o t.r RS 92.35'7.6t de ra^a5 d€ se^<or._nSloo.OO pooe,a sêÍ I doo 8Íat- ram€nre -o Podrl dà
',ãaspàÍelc,à l*s rô'rubã pd sor ó'1ltp//www (r pà.so" or) dê Mà Lbd/ea ê _o

Poel do5 rúrkdconado5 {hnp://M.l(m pà 8ov br)

NÁPoLtÃo cosra oLlvElRA
S.c.êtáÍo Municip.l d. lníiaêitulurà e oes.^volvim'nto

U.bano/ Ordenôdor d' D'sP'És

PREFEITURA MUNICIPAT DE MEDICIúNDIA

avl5o oE LrcrÍaçÃo
PÀ€cÀo PRÉSExclaL Nr 23l2019-5RP

oAJETo: seleçâo e co.Íatàçãô de êmprêes com o oblelivo dê tormaÍ 5i5t€mâ de

NêBisÍo dê Pr€ço! parã íôrnecimenlo de pneusr câma.a! d. .r e p'oietoês paÍa

.-ut"nçao . conr.Ràção da tota de vêiculÔs d. Pr€feitura Municiptl de

Mediciràndrà € suat Secretaí.5 aBtRIunai ú/O3|2OL9, às 09:00 hoÍ.s' LoCAL PAiA

ÂÉÍLRÂoa oÉ ÉDLTÂL E rNÉoâMAçÕEs: o edrtêl podeíá seÍ Íei.ado tÍatlitament' n'
sêd. da P..íêrura, situada 

^à 
Trav Dom luíico, nt 1035, c€ntÍo - Medicilândi'/PA,

da§ oa:oo às l2:oo horat e dôs 14oo às 17:oo horâs, PoÍtâl dô Tran3p"éÔci' d'
Pr.leitura de Medicilãndià/PA (h(p7lwww mêdic â^dia.pà sovbr) é no PÔdal doe

r!ísdicionãdot {hitp://ww.l.m pà.gov br).

LLJCIANO ROLIM OOS SANÍOS

P'esoeÍo(á)

# iq/try 6i* t/. reêh-l P.e

Mr rere146r@!, tcP

>,j
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À coMrssÃo.
Publicâdo por:

Cleane dâ Silva Santos
Código Identifi câdor:B0F2AF12

]\'ITI-\'ICÍPIO DE ITÂITUDA
AVrSO DE REVOGAÇÂO

AVISO DE REVOGAÇÀO
PREGAO PRESENCIAL NÔ OO7120I9
O MLINICÍPIO DE ITATUBA, ATRAVÉS DO PREGOEIRO E
SUA EQUIPE DE APOIO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGA]S QUE LHE CONFERI O ART. 38, INCISO V DA LEI N'
8.666193 E ALTERÁÇÕES VIGENTES, VÉM COMT,NICAR À
REVOGÁÇÃO DO pREcÀO PRESENCIAL N" 007/20t9.
CONFORME DECISÀO PROFEPJDA PELO SR, NICODÊMOS
AIVL,S DE ACUIAR PREFEITO EI\4 EXERCÍCIO,

ITAITUBA,26 DE FEVEREIRO DE 20I9.

RONISON ÁGUAR HOLANDA
Pregoeiro.

Publicâdo por:
Cleane da Silva Santos

Código Identifi csdoí:EC7D4488

SECRETÀRIA MUNICÍPAL DE ADJ\II§*ISTRAÇÀO
PORTARJA GAB/SEMAD N' 0067 /20I9.

RONNY VONN CORRXA DE FRXITAS, Secretário lunicipât
de Administrâção, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais
delegadâs através do Decreto Municipal no 0125/99, de l8 de maio de
t.999.

Considerando com a Lei Municipal n" 2.485/2012, de l9 de setembro
de 2012, Art. 76" e 77", Inciso II.
Rltso LVE:

CONCEDER a portir de ll dc mrrço dc 20I9, LICENÇA pAR-t
APRIMORÂMENTO PROFISSIONAL, a servidora cISLAINy
FERREIRA FERNANDES, Professor de Séries Iniciais, matricula no
125492-8, do quadro de servidores eletivos da Secretaria Municipal
de Educação, no periodo de I I de março de 2019 a 28 de fevereiro de
2021.

Esla Poíaria entmrá em vigor na datâ de sua publicação, revogadas as
disposições em contriíio.

Dê'se Ciência.

- 
PubLique-se,

Cu prâ-se.

CABINETE DO SECRE'IÁRIO DE ADMINISTRA(]ÀO DO
IIT]NICÍPIO DE TTAITT]BA, ESTADO DO PAR-{. óM 26 dC
tê verciro de 2019

RONNY VONN CORREA DE FREITAS
Secretário Municipal de Admjnistração

Esta Poúaria foi registmda e Publicada na SecrctaÍia Municipal de
Administrâção, na mesma data.

,",'" r,,:11i1,? 
g:,:i;;

Código Identifi câdor:3075,A080

SECRETARLA. \TUNICIPAL DE AD['INIS'I'RAÇÃO
poRTAtuA cAB/SEt\rAD N" 0068/201 9

RONNY VONN CORREA DE FREITAS, Secretário Ntunicipal
de Administraçâo, Do uso de suas atribuições legais c
Constitucionâis delegados aÍrrrés do Decreto Munici"pal n"
0125/99, de 18 de maio de I.999;

E, de conlomtidadc com o Artigo I 15, §s I" e 2", da
230012012, Regime Juridico único dos Servidores p
Município de Itaituba. ô

c) FL

Art. l'
Fsmíliâ,

Conceder Licença por luotivo dc D ocnçà em
â Servidora MARIA JOSÉ SOARES DA

RU

S

bflcê

Mâtricula no 011403-0. Cozinheira em Exrinção, do quadro de
Servidores El€tivos da Secretaria Municipal de Educaçào, no periodo
de 25 de janeiro dc 2019 a 24 de abril de 20i 9.

Aí. 2" Esta Poíariâ entraÍá em vigor na data de sua publicação, com
seus efeitos retÍoagindo a 25 de janeiro de 2019, revogadas as
disposições em conlrário.

IIONNY VONN CORREA DE FREI'IAS. Secretário §runicipât
de Adminislrâção, no uso de suâs atrib!içôes legais e Constitucionais
delegada atraves do Decreto Municipal n'0125/99, de I8 de maio de
t.999i

E, de conformidade com o Aíigo 5,1, lnciso IV e V da Lei Orgânica
do Município de ltaitubâ.

RONNY VONN CORREA DE FREITAS
Secrctário Municipal de 

^dministraçào
Esta Poíaria loi registÍada e Publicada na Secrelaria Municipal de
Administraçâo, na mesma data.

Publicado por:
Jane Eire Silva Botelho

Código Ideotilicador:AD2E4AB0

SECItETT\RIA i\,I TiNICI PAL DE AD\{ TNISTR{ÇÃO
POR't ,.\RL\ C,{B/SErt,\t) N' 0069/2019

Ii t,i sot.\ t_:

Art. l" - Ii.EVOCÁR a Ponaria GAB/SEII.\D N" 005,1/2019. de I I
de Í'evereiro dc 20i9. que coloca à disposiçào da SECRETARTA DE
ES'TADO DE DESENVOLVIMENTO ACROPECT]ÁRIO E
PESCA. SODAP, o servidor JoÁo PAULo MEISTER, Técnico
Agropecuário, matricula n. 010966-5, do quadro de servidores
eÍàtivos da Secretaria Municipal do AgÍicultur4 sem ônus para o
À4unicipio até ulterior deliberaçào.

Art, 2". - Esta Poíaria entrará sm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposiçôes ent contrário.

Dê-se Ciência,
Publiqure-se,
Cumpra-se,

Dê-se Ciência.

Publique-se,

Cumpra-se.

CABINETE DO SECR.ETÁRIO DE ADMINISTRACÃO DO
Mt NICIPIO DE ITAITIIBA, ESTADO DO PARÁ. ÉM 27 dC
fevereiro de 2019.

(;^BI\E',rE DO SL(.RE]'ÁRrO DE ÂD INISTR-{ÇÃO DO
\ITI\IC'ÍPIO DE ITAI'TTJI}A, I'STADO DO P.qNI,, J,IU 1.
Itvcrciro dc 2019.

RONNY YONN CORREÁ DE FREITAS
Secretário Municipal de AdminisÍraçào

Estâ 
_Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de

Adminisração, na mesma data.

wwwdiâriomunicipal.com. br/famep
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