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A CPL, para ciência de todos os interessados, também irá publicar 
esta ata no Diário Oficial dos Municípios do estado de Pernambuco, 
no site oficial do município (www.solidao.pe.gov.br), na aba de 
licitações e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Solidão
PE. Ainda informa a CPL que todos os documentos e propostas 
referentes ao presente certame estão disponíveis para consulta na sala 
de licitações, na prefeitura municipal de Solidão, localizada na Rua 
Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro - Solidão-PE - CEP 56795-
000. Desde já, a partir da publicação desta ata, fica aberto o prazo de 5
(cinco) dias uteis, para intenções de recurso quanto as propostas de
preços apresentadas (classificadas e desclassificadas). O presidente
suspendeu os trabalhos por 30 (trinta) minutos, para a lavratura da
presente ata de Julgamento. Posteriormente determinou a sua leitura
que, após lida, foi por ele submetida à discussão e deliberação dos
presentes que, por entenderem expressar a verdade dos fatos
ocorridos, foi aprovada e assinada por todos, e determinou a
publicação da presente ata, encerrando-se desse modo à sessão.

Solidão - PE, 27 de Setembro de 2021. 

MAYCOPABLOSANTOSARAÚJO 
Presidente da CPL 

DIANA CORDEIRO FEITOSA SOARES 
Membro da CPL 

LAIZA THAINÁ MARTINS DA SILVA 
Membro da CPL 
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ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE SURUBIM

GABINETE DA PREFEITA 
PORTARIA Nº 302/2021 

PORTARIA Nº 302/2021 de 27 de setembro de 2021. 

A Prefeita do Município de Surubim, Estado de Pernambuco, no uso 
de suas atribuições que o cargo lhe confere por Lei. 
RESOLVE: 
Art. 1 º - Designar os servidores abaixo relacionados para compor a 
Comissão especial do processo seletivo de recursos humanos para 
cargos efetivos do Fundo Municipal de Saúde, Estado de Pernambuco, 
competindo-lhes todos os atos determinados nesta Portaria. 
1 -Thomás Felipe Mariano da Silva, Coordenador USF, Matrícula nº 

002910944 
2 -Danusa Lira Guerra, Digitador, Matrícula nº 002906978 
3 -Daniela Santos do Nascimento, Agente de Endemias, Matrícula nº 

002907206 
PARÁ GRAFO PRIMEIRO - A Comissão somente poderá funcionar 
com a maioria absoluta de seus membros. 
PARÁ GRAFO SEGUNDO - A Comissão especial do processo 
seletivo de recursos humanos para cargos efetivos do Fundo 
Municipal de Saúde funcionará em estreita articulação com a 
Secretaria de Administração deste Município, que lhe garantirá o local 
e demais condições necessárias à realização de seus trabalhos, e com a 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Art.2º As decisões da Comissão especial do processo seletivo de 
recursos humanos para cargos efetivos do Fundo Municipal de Saúde, 
serão tomadas por maioria simples de votos, cabendo a Presidente o 
voto de desempate, quando for necessário. 
Art. 3° É de responsabilidade da Comissão especial do processo 
seletivo para cargos efetivos do Fundo Municipal de Saúde: 

I - acompanhar, junto com a Entidade Contratada pelo Município de 
Surubim, a estruturação da seleção pública, em todas as suas etapas; 

II - promover os atos administrativos e gerenciais necessários ao 
andamento da seleção simplificada; 
III - decidir sobre os editais e demais atos que se fizerem necessários; 
IV - promover a divulgação pública da seleção, por meio de edital 
afixando em local apropriado na sede do Município, especialmente 
aquelas que por exigência legal ou conveniência devam ser feitas na 
imprensa oficial; 
V - informar a Prefeita Municipal, com base em razões devidamente 
fundamentadas, o adiamento de qualquer etapa, a suspensão e a 
anulação, parcial ou total, da seleção simplificada; 
VI - realizar, se for o caso, ou acompanhar junto a Instituição 
Organizadora Contratada pelo Município, as etapas do cronograma. 
VII - receber e repassar, se forem o caso, em tempo hábil, à Entidade 
Especializada, contratada pelo Município para a realização da seleção 
simplificada, os recursos interpostos pelos candidatos; 
VIIII - acompanhar a execução da seleção pública simplificada 
realizado pela Entidade Contratada pelo Município, zelando pelo 
cumprimento do contrato com ela firmado; 
IX - julgar todos os recursos interpostos pelos candidatos que forem 
de sua competência. 
Art. 4° Esta portaria entrará em vigor na data de publicação. 
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 

Registre-se e Publique-se 

Surubim, 27 de Setembro de 2021 

ANA CÉLIA CABRAL DE FARIAS 
Prefeita do Município 
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PROCURADORIA MUNICIPAL 
EXTRATO AO CONTRATO Nº 015/2021. 

Contratonº O 15/2021. 
Dispensa de Licitação nº 007 /2021. 
Processo Administrativo nº 019/2021. 
Contratante: MUNICÍPIO DE SURUBIM. 
Contratada: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃOE TECNOLOGIA 
-ADM&TEC.
CNPJ: 35.328.913/0001-16.
Resumo do Objeto: Constitui objeto deste Contrato a contratação de
entidade para gerenciamento de processo seletivo de recursos
humanos, através de seleção pública simplificada para provimento de
cargos temporários do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal do
Surubim/PE.
Vigência: 03/03/2021 à 03/03/2021.
Data de Assinatura: 03/03/2021.
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ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE TABIRA

GABINETE DA PREFEITA 
PORTARIA Nº 0317/2021, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABIRA, CNPJ sob o nº 

10.349.041/0001-41, Estado de Pernambuco, no uso de suas 
atribuições legais que a legislação vigente lhe confere e de acordo 
com o art.89, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Tabira-PE, 
promulgada em 05 de abril de 1990; CONSIDERANDO a 
necessidade de otimização na prestação de serviços administrativos; 
CONSIDERANDO a viabilidade legal; CONSIDERANDO ser ato 
que envolve mérito administrativo, CONSIDERANDO as atribuições 
exercidas pelo servidor abaixo mencionado, 

RESOLVE: 
Art. 1°- CONCEDER ao servidor FABIO GOMES DE MORAIS -
mat. 40.460-2, titular do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, 
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