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eleitoral até as 18h00min de 21 de Julho de 2021, cabendo recurso até 
às 14h00min do dia 23 de julho (sexta-feira) subsequente à 
publicação.
8. Os recursos deverão ser interpostos através de ofício, de 
responsabilidade de representante legalmente constituído da entidade 
ou instituição diretamente interessada, à Comissão Eleitoral, no 
endereço citado no item 2 deste edital, até o dia 23 de Julho de 2021. 
9. O julgamento dos recursos se dará pela Comissão Eleitoral, em 
única instância, e em caso de deferimento serão publicados no mural 
da SEMMA até as 18h00min do dia 26 de Julho de 2021. 
10. Eventuais dúvidas acerca do conteúdo deste edital deverão ser 
dirigidas à Comissão Eleitoral no horário e local indicado no item 2 
deste edital. 
11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral que, a 
depender de sua gravidade, poderá submetê-los ao Plenário do 
COMMAM. 
 

DA VOTAÇÃO  
 

12. A votação dar-se-á pelo método tradicional de votos secretos em 
célula, onde um representante por entidade da sociedade civil teria 
duas opções de voto, podendo um dos votos ser para a sua própria 
entidade representada e poderá também ser utilizado o método de 
desistência de livre vontade de uma das entidades aptas. 
 

13. A votação será realizada no dia 28 de julho de 2021, na Câmara 
de Municipal de Dom Eliseu/PA, no período de 14:00 as 15:00 horas. 
 

14. A entidade habilitada, que chegar após o horário da votação não 
terá direito ao voto. 
 

DO MANDATO 
 

15. O mandato dos conselheiros será de dois anos. Poderá haver 
reeleição dos representantes da sociedade civil e recondução dos 
demais no caso presente será válido até o final do mandato dos demais 
membros ativos. 
 

16. As funções dos conselheiros não serão remuneradas. 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
17. Os casos omissos neste Edital serão analisados e resolvidos pela 
Comissão Eleitoral. 
18. Este edital entrará e, vigor na data de sua publicação. 
 

Dom Eliseu-PA, 06 de julho de 2021. 
 

JAKELINE OLIVEIRA EVANGELISTA ARAÚJO 
Presidenta da Comissão Eleitoral 
 

ADÁLIO VITORINO SILVA JUNIOR 
Presidente do COMMAM  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2021-00015 

O Município de Dom Eliseu/PA, torna público aviso de Pregão 
Presencial SRP Nº 9/2021-00015, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 
contratação de empresa para eventual prestação de serviços de 
transporte escolar terrestre, objetivando atender as necessidades de 
locomoção dos alunos matriculados nas escolas públicas de ensino 
(Municipal e Estadual), no município de Dom Eliseu/PA, para o ano 
letivo de 2021, conforme especificações constantes no Edital e seus 
anexos. Abertura em 20/07/2021 às 10h00min. Local: Sala de Reunião 
da Prefeitura. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos na sala da 
CPL, de segunda a sexta feira, das 08h às 14h na Prefeitura de Dom 
Eliseu - PA, email: licitadom@gmail.com, sites 
www.domeliseu.pa.gov.br e www.tcm.pa.gov.br. 
 

Dom Eliseu - PA, 06 de julho de 2021. 
 

JOÃO DE DEUS DE AQUINO 
Pregoeiro

Publicado por:
Joao de Deus de Aquino
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS 

CONVOCAÇÃO N°. 001/2021 
 
CONVOCAÇÃO N°. 001/2021 
  

Dispõe sobre a convocação de servidora ausente por 
motivo injustificado. 

  
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Dom Eliseu 
- SAAE, por meio do seu Presidente o Sr. Fabio Francisco dos Santos, 
CONVOCA a Servidora Efetiva abaixo relacionada em caráter DE 
URGÊNCIA, para comparecer ao Departamento de Recursos 
Humanos  DRH desta Autarquia, para tratar de assuntos de seu 
interesse. 
O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Dom Eliseu/PA 
dispõe que configura abandono de cargo a ausência intencional do 
servidor ao serviço, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos. 
Por essa razão, faz-se necessário o comparecimento da Servidora em 
questão, e ressaltamos que o não comparecimento poderá implicar em 
medidas administrativas legais cabíveis, conforme preceitua o 
Estatuto dos Servidores Públicos de Dom Eliseu/PA e Leis correlatas. 
  
Mat. Nome/Servidor CPF Cargo Efetivo 

128-7 MONICA DA SILVA SOUZA 004.902.042-01 
OPER. BOMBA HIDRAULICA 
LEI 346/2010 

  
Dom Eliseu (PA), 07 de julho de 2021. 
  
FÁBIO FRANCISCO DOS SANTOS 
Presidente  SAAE 
Decreto N° 012/2021/GP 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 002/2021 
A Prefeitura Municipal de Inhangapi, através do Pregoeiro, TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que 
fará licitação do tipo menor preço por item, cuja sessão de abertura 
será no dia 20 de julho de 2021, às 09h00min para o Registro de 
Preços para a Contratação de empresa para prestação de serviços de 
Mão de Obra na Recuperação e Manutenção de Veículos Pesados, 
para atender as necessidades do Município de Inhangapi. O edital e 
seus anexos poderão ser retirados na Prefeitura de Inhangapi, situada 
na Av. Hernane Lameira, Nº 925, Vila Nova, Inhangapi-Pa, no horário 
de 09h00min as 13h00min, bem como nos sites 
www.inhangapi.pa.gov.br e mural de licitações do site do TCM/PA: 
www.tcm.pa.gov.br.//// 
  
RAPHAEL MOREIRA SABBÁ 
Pregoeiro 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 003/2021 
A Prefeitura Municipal de Inhangapi, através do Pregoeiro, TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que 
fará licitação do tipo menor preço por item, cuja sessão de abertura 


