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secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo de cUrioNÓPoLis
concorrência Nº 06/2021
Minuta do contrato
onde se lê
4.cláUsUla QUarta – do Valor E dos rEcUrsos orÇaMENtários
4.1 ........
4.2 .........
4.3 se a coNtrataNtE optar pela prorrogação deste contrato, consignará 
nos próximos exercícios em seu orçamento as dotações necessárias ao 
atendimento dos pagamentos previstos.
4.4.........
Leia-se
4.cláUsUla QUarta – do Valor E dos rEcUrsos orÇaMENtários
4.1 ........
4.2 .........
4.3 se a coNtrataNtE optar pela prorrogação deste contrato, consignará 
nos próximos exercícios em seu orçamento as dotações necessárias ao 
atendimento dos pagamentos previstos, obedecendo os limites estabeleci-
dos no § 2º, do art. 22, da constituição do Estado do Pará.
4.4.........
curionópolis-Pa 09 de junho de 2021
Elizabeth M. s. V. Botelho da silva
Presidente da cPl

Protocolo: 665230

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP 03/2021
o Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o resultado 
do julgamento e adjudica a licitação: Modalidade: Pregão Eletrônico srP 
nº 03/2021. objeto: rEGistro dE PrEÇo Para EVENtUal aQUisiÇÃo 
dE MEdicaMENtos E MatErial tÉcNico/HosPitalar, Empresas Ven-
cedoras: BraGaNtiNa ditrisBUidora dE MEdicaMENtos ltda, cNPJ 
sob nº 07.8323.455/0001-12 - total do Vencedor: r$ 1.024.145,16; 
ParaMEd distriBUidora dE MEdicaMENtos ltda - EPP, cNPJ sob 
nº 16.647.278/0001-95- total do Vencedor: r$ 3.287.752,70; f. car-
doso E cia ltda, cNPJ: 04.949.905/0001-63 - total do Vencedor: r$ 
2.793.148,20; r s loBato NEto EirEli, cNPJ n.º 38.028.373/0001-43, 
- total do Vencedor: r$ 4.239.369,36. data da Homologação: 08/06/2021.
roberto Pina oliveira
Prefeito Municipal
PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 03/2021
ata de registro de Preço nº 03/2021. Pregão Eletrônico srP nº 03/2021. 
objeto: rEGistro dE PrEÇo Para EVENtUal aQUisiÇÃo dE MEdica-
MENtos E MatErial tÉcNico/HosPitalar. assinatura: 08/06/2021. 
Vigência 12 (doze) meses. Vencedores; f. cardoso E cia ltda, cNPJ: 
04.949.905/0001-63; itens: 6,10,14,21,24,26,27,29,40,44,46,58,60,61,
67,73,78,82,83,99,100,101,103,104,105,108,109,103,105,119,121,122,
131,133,137,138,139,140,142,146,147,151,155,165,206,218,219,220,2
21,222,223,224,225,226,228,246,247,248,249,254,255,256,270,271,27
2,273,274,281,282,283,284,285,286,288,331,332,336,240,341,342,343,
345,346,347,348,349,350,351,352,360,362,364,366,370,371,372,414,4
15,416,417, Valor Global r$ 2.793.148,20. ParaMEd distriBUidora dE 
MEdicaMENtos ltda - EPP, cNPJ sob nº 16.647.278/0001-95; itens: 1,3
,4,8,19,23,30,33,36,38,39,45,48,50,51,56,59,63,66,68,69,75,77,79,81,9
5,96,98,102,106,107,110,111,112,114,116,117,118,120,123,132,136,14
1,144,150,156,158,159,160,162,166,172,173,175,182,183,185,187,194,
196,197,198,199,200,201,202,205,208,214,216,232,233,235,236,237,2
38,239,244,245,262,263,264,265,266,267,268,269,304,311,312,313,31
4,315,333,334,335,337,355,358,359,361,363,369,373,395,396,398,418
,419,420,421,422, Valor Global r$ 3.287.752,70. BraGaNtiNa ditris-
BUidora dE MEdicaMENtos ltda, cNPJ sob nº 07.8323.455/0001-12; 
itens: 2,5,16,20,28,32,34,37,43,53,54,55,57,65,71,126,129,157,163,16
7,174,190,191,209,234,242,250,251,275,276,277,278,279,280,287,356,
374,375,376,377,378, Valor Global r$ 1.024145,16. r s loBato NEto 
EirEli, cNPJ n.º 38.028.373/0001-43, itens: 7,9,11,12,13,15,17,18,22,
25,31,35,41,42,47,52,62,64,70,72,74,76,80,84,85,86,87,88,89,90,91,92
,93,94,124,125,127,128,130,134,135,143,148,154,164,168,169,170,171
,176,177,178,179,180,181,184,186,188,189,192,193,195,203,210,211,2
12,215,229,231,252,253,257,258,259,260,261,289,290,291,292,293,29
4,295,296,297,298,299,300,301,302,303,305,307,308,309,316,317,318,
319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,338,339,344,357,3
65,367,368,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,39
2,393,394,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,411,412,413,
423, Valor Global r$ 4.239.369,36.
PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 03.2/2021. origem: Pregão Eletrônico srP nº 03/2021. 
objeto: rEGistro dE PrEÇo Para EVENtUal aQUisiÇÃo dE MEdica-
MENtos E MatErial tÉcNico/HosPitalar. coNtrataNtE: sEcrEta-
ria MUNiciPal dE saÚdE dE iGaraPÉ-Miri. coNtratada: f. cardoso 
E cia ltda, cNPJ: 04.949.905/0001-63. Valor Global: r$ 1.396.574,10. 
Vigência: 08/06/2021 à 31/12/2021.

coNtrato Nº 03.3/2021. origem: Pregão Eletrônico srP nº 03/2021. 
objeto: rEGistro dE PrEÇo Para EVENtUal aQUisiÇÃo dE MEdi-
caMENtos E MatErial tÉcNico/HosPitalar. coNtrataNtE: sE-
crEtaria MUNiciPal dE saÚdE dE iGaraPÉ-Miri. coNtratada: r s 
loBato NEto EirEli, cNPJ n.º 38.028.373/0001-43. Valor Global: r$ 
2.119.684,68. Vigência: 08/06/2021 à 31/12/2021.
coNtrato Nº 03.1/2021. origem: Pregão Eletrônico srP nº 03/2021. 
objeto: rEGistro dE PrEÇo Para EVENtUal aQUisiÇÃo dE MEdica-
MENtos E MatErial tÉcNico/HosPitalar. coNtrataNtE: sEcrEtaria 
MUNiciPal dE saÚdE dE iGaraPÉ-Miri. coNtratada: BraGaNtiNa di-
trisBUidora dE MEdicaMENtos ltda, cNPJ sob nº 07.8323.455/0001-
12. Valor Global: r$ 512.072,58. Vigência: 08/06/2021 à 31/12/2021.
coNtrato Nº 03.4/2021. origem: Pregão Eletrônico srP nº 03/2021. 
objeto: rEGistro dE PrEÇo Para EVENtUal aQUisiÇÃo dE MEdica-
MENtos E MatErial tÉcNico/HosPitalar. coNtrataNtE: sEcrEtaria 
MUNiciPal dE saÚdE dE iGaraPÉ-Miri. coNtratada: ParaMEd distri-
BUidora dE MEdicaMENtos ltda - EPP, cNPJ sob nº 16.647.278/0001-
95 - Valor Global: r$ 1.643.876,35.  Vigência: 08/06/2021 à 31/12/2021.

Protocolo: 665326

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aviso de retiFicaÇÃo
a Prefeitura Municipal de itupiranga através da pregoeira torna público, que 
fica remarcada para o dia 23/06/2021 às 08h30min a abertura da licitação 
na modalidade pregão, forma eletrônico, nº PE 9/2021-019-iNfra, objeto: 
registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de alinhamento e balanceamento e fornecimento de 
pneus e câmeras de ar para manutenção de diversos veículos automotores 
da secretaria municipal de infraestrutura de itupiranga. Edição nº 34602, 
publicada dia 02/06/2021, prevista para o dia 15/06/2021 às 08h 30min, 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. fica remar-
cada para o dia 24/06/2021 às 14h30min a abertura da licitação na moda-
lidade pregão, forma eletrônico, nº PE 9/2021-020-fME, objeto: registro 
de preços para eventual aquisição de peças automotiva, a fim de atender 
a frota do transporte escolar do município. Edição nº 34602, publicado dia 
02/06/2021, nº 34602, prevista para o dia 16/06/2021 às 08h 30min, no 
endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital estará 
disponível no Portal de compras Públicas e no Portal do tcM/Pa. itupiran-
ga, 07 de junho de 2021. alice damaceno Pregoeira.

Protocolo: 665327

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo
Pregão eletrônico nº 032/2021-cPL/PMM. Processo licitatório nº 
5.135/2021-PMM. objeto: rEGistro dE PrEÇos Para EVENtUal aQUi-
siÇÃo dE tEstE ráPido Para lEisHMaNiosE caNiNa Para rEaliZaÇÃo 
dE triaGEM dos aNiMais atENdidos No cENtro dE coNtrolE dE 
ZooNosEs do MUNicÍPio dE MaraBá.  onde sagraram-se vencedoras as 
empresas: QUiBasa QUiMica Basica ltda - cNPJ: 19.400.787/0001-07, 
vencedora do item: 01 perfazendo o valor total de: r$  135.000,00 (cento 
e trinta e cinco mil reais), tUrVoMEd distriBUidora E sErVicos Ei-
rEli - cNPJ: 26.525.513/0001-00, vencedora do item: 02  perfazendo o 
valor total de: r$  61.650,00 (sessenta e um mil seiscentos e cinquenta 
reais), pelo que  HOMOLOGO o resultado final. UASG: 927495. Marabá 
09/06/2021 - Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde - sMs - 
Portaria nº 535/2020-GP.
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo
Pregão Eletrônico nº 047/2021-CPL/PMM. Processo Licitatório 
nº 6.742/2021-PMM. objeto: rEGistro dE PrEÇos Para EVENtUa-
laQUisiÇÃo dE iNsUMos odoNtolÓGicos Para MaNUtENÇÃo dos 
coNsUltÓrios odoNtolÓGicos das UBs No MUNiciPio dE Mara-
Bá onde sagraram-se  vencedoras as empresas: dENtal oEstE EirEli 
- cNPJ: 05.412.147/0001-02, vencedora dos itens: 04, 05, 06, 08, 13, 
55,  perfazendo o valor total de: r$  13.763,37 (treze mil setecentos e 
sessenta e três reais e trinta e sete centavos), ortoMEdica distiBUi-
dora dE ProdUtos ortoPEdicos E HosPi - cNPJ: 14.229.621/0001-
56, vencedora do item: 07, 12, 15, 17, 25, 39, 47, 56, 57, 69, 70, 72, 
74, 77, 107, 108, 109, 110, 111, 112,  perfazendo o valor total de: r 
62.008,52 (sessenta e dois mil oito reais e cinquenta e dois centavos), 
dENtal UNiVErso EirEli - cNPJ: 26.395.502/0001-52, vencedora dos 
itens: 48, 49, 51, 53, 58, 60, 64, 65, 71, 73, 75, 76,  perfazendo o valor 
total de: r$  26.307,76 (Vinte e seis mil trezentos e sete reais e setenta e 
seis centavos), MaXiMa dENtal iMPortacao, EXPortacao E coMErcio 
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