DE

DTÁRIO OF]CIÀL DÀ TINIÃO.

Seção 3

Parecer da Assessoria.lurídica

do

Ne 219, terça-feira,23 de

tssN 1677-7069

139.640,95; para que produza os ofeitos legais aos termos do art 43, lnciso VI da Lêi
rederal ne s.ooo/93 e iuas alteraçôes postenorês Dàta da llomolo8açâot 22117/2021
PREGÃo ELEÍRÔNlco Ne 044/2021'Pl\lc HoMoLoGo a licitação na modôlidade
PREGÂo ELETRÔNlcô ns 044/2021'PlúC que tem por objeto: Registro de prêço para futura
eventual contratação de empresa para fornecimênto de cadeira de rodas para aclulto,
infantil, obeso e para banho, visando atênder às necessidades da Unidade de Pronto
Atendimento, Programa lvlelhor em cêsa, Centro lntegral à 5aÚdê da Mulher e da criança
(Crismic),Ceniro cie Reabilitaçâo e Fisioterapia, centro de Atenção psicossocial (Caps) E
ôemandas Judiciais,e com base no relatório da Comissão Pêrmanênte dê Licitação e

município ADlUDlco/Hol\4oLoGo seu objeto

s;

EXTRATO DE REGISTRO DE PREçOS

Vinculãda ao PE
IVledicamentos e
de Animais

REGISTRO DE

Preço para
parà aten
Secretâria

e,

a

Bragantina Distribuidora de Medicanlentos ltda, CNPI ne 07,832.455/0001-12, Valor Global
-RS
5.829,00, F. cardoso e cia Ltda, cNPJ ne 04 949,905/0001-63, valor Global RS
RS

42.477,75) Pâramed Distribuidora de Medicarnentos Ltda, cNPJ ne 16647,278/0001-95,
Valor Global RS 25,989,50;para que produza os eÍeítos legais aos termos do àrt 43, Inclso
Vl da Lei Federal ns 8.666/93 ê suas alterações posteriores. Data da Homologação:
22/77/2021.

câiletá/Pâ,22 de novembro dê 2021
vlcToR coRREAoCASSIANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANI-IAL
AVISO DE LICITAçÀO
PREGÁO ELETRÔNICO NS 109/2021/PMC

Objeto: contratação cle entpresa especializada parâ fornecimento de màterial elétrico,
cleitinado ao atê;dimento das diversas secretarias/fundos do município de Castanhãl/pá
oor um oeriodo de 12 (doze) meses. A sessão pública de Pregão Eletrônico, terá início com
às09l00horas'
adivuleicàocla5pr,)po!tàsdenreçoseetapadelancesnodia06ll2l2027,

ori",i clisoonível nos sítê§i www.castanhal.pâ gov br/portal"da";'ial
www,govbr/compras e no e-mail:
trànspârencia/licitacoes-contratos_e_convenios;
pregaoêlêtronico@castanhal.pâ.gov br, a partir dà data da publicação.
o

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CastanhaUPa,22 de novembro de 2021
ANTONIA IASSILA FARIAS
Prêgoeira

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRAIO N9 20209390

pRoctsso LtctTAToRto Ne 071/2020-pMCC
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÀNAÀ DOS CARAJÁS, CONTRATANTE,

ESTRUTURAT
enr obra de

ENGENHARIA ITDA, CONTRÀfADA, Contratãção de empresã especializàdô
construção civil, para reforma e ampliaçâo da Centràl do cidadão, localizado na.Avenida
lpanemà esquina com â rua loão Souzâ Ribeiro, Q0,47!, Loteanlênto Novo Horizonte ll,
lona Urbana de Canaã clos càrajás, Estado do Pará, o presente Têrmo Aditivo objetiva a
prorrogaçâo do prâzo contratuàl Por 360 (Trezentos e sessenta)dias o termo aditivo será
anrparãdô legalmente pelo artigo 57, pãrágrâfo 1e, inciso ll da lei 8.666/93'

AVISO DE AD.iUDICAçÃO E HOMOTOCAçÃO

No dià 22 de novembro dê 2021 foi acljudicado e homologado, o processo
licitatório n' 23gl2o27lFMS, na modalidade prêgão elêtrônico i' 71912027/cPL,
contratação de Empresa especializada parâ prestação de serviços de confecçâo,
montagêm

e

instãiação

de

moveis plãnejados confeccionados em

MDI

quatro mil reâis).
Canaã dos Carajás 22 de novembro de 2021
DAIANE CELEsÍRINI DE OLIVEIRA
Autoridade ConlPêtente

EXTRATO DE REGISTRO OE PREÇOS

012/202I.SRP.PMC
Pàíle: PreÍeiturê Muntcipal/Secretarras e tundos mrlnicipois.
oriBem PRÉGÃO ELÉrRÓNICO Ne 012/2021-5RP-PMC
obj-etor Registro de preço para eventual confecção dê material gráfico, a fim de àtender as
clemandas-cla Prefeiiura, Secretarias e fundos do município de Chaves/PA,
Prazo de Vlgênciâ dà Atâ de Registro de Preçosl 12 (doze) meses
Datâ da AssinatuÍar L9177/2021.
Énroresa. LGM GRÁFlcA EIRELI EPP, CNPJ Ne 187o9,49910001-16, vêncêdorâ dos itêns; 01
ao 133, Vàlor globàl estlnràdo: RS 2.588 018,50
PREGÃO ELETRÔNICO N9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
EXÍRATOS DE CONÍRATOS
ORIGEM: CONVITE Ne 1/2021-003
poço
óBlE roi contratâção <in emptesa especializada em perfuraçôes e limpezà de
artesiano, escavaçáo com cano 8êl mecánico de no mlnimo 100mm, com revestimento em
40%
dos
canos
em
pela
mínimo
no
ANVISA
."i"o lorudo, completo com produto cêrtificâdo
uiiiliuào,, airrtiniao a suprii as necessidades da Prefeitura e da secretaria Murricipal de
Êducàção
CoNTRATO Ne 22110012021

AVISO DE ALTERAÇÁO

pREFETTuRA vluN,clPAL
14.145,791/0001-s2.

õól.trnnrnnrr,

Fundo Municipal de Assistência social de canaâ dos Carajás, por meio da
comissão Permanente de iicitação, comunica que fora retificado o êdital de licitação
r"t"i"nt" uo o Processo Licitatório ne 295/2o2Lllu)s - Modalidader Tomâda de Preço N"
ol4l2027lc?L. objeto: Contrãtação de empresa especializada em -engenharia pâra
.""1iüãiiaã.""ii" de convivência do idoso -cEcoN, localizada nà rua carlos Gomes, s/n
-ú"lrio;'v"tu verde - zona urbana no Município de Canaã dos Carajás, sendo disponibilizâdo

corurnnuôn' N s coNÍRUçÔEs,

"áitivo
pa gov,br/geoobras/, Por fim, informa-se que fora alterada a
httpi//www.canããdoscaraias
09,OOmim, mantêndo a datê de abertura parâ o dia
hola áo certanre de OBh:OOmin óar,
"s
06 de Dezembro de 2021.

CoNTRAÍO Ne 22170022021

o

na íntegra, para consultê e

o

baixa (download) no

canãã dos carajás - P4,19 dê novêmbro de

site

2021'

DOUGLÀS I.ERREIRA SANTANA

Presidentê da comissão

Carajás, por meio da Comissão
Pêrmanente de Licitação, comqnica que fora Ietificado o editâl de licitação referente
Tomada de Preço N"
IÚodalidader
2g3/2027/PMCc
ne
Licitàtório
ao o Processo
o73l2o2UcPL. objeto: Contratação de empresa especiali2ada enl engenhâria pêra
.onstrução de calça<jas padrão no bairro Vale Dourado, com área total de 13 114,00
m'e làrgura de 2,oom nas Ruasi Ulisses Guimaraês, rua JK, Rua cêstanhêira, Rua
Rubens Biaga, Rua fortaleza, Rua Lôticínio, Ruâ carajás, Rua Amazonas, no Município
dê Canàã dos Carajás, Estado do Pará, sendo disponibilizado o adítivo na inteBra, parã
consulta e baixa (dolvnload) no site httpl//www,canaâcloscaralas pa gov'br/geoobras/
Por fim, iníorma-se que fora alterada a hora do certame de 08h:00min pa'ã as
loloomim, mantendo a data de abertura para o dia 29 de novembro dê 2021
Prefeiturã Municipal

de canaã dos

Canaã dos cãÍajás - PA,22 de novembro de 2021
DOUGIAS FERREIRA SANTANA
Presidente da comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
1011001"2021, ORIGEMI PREGÃO ELETRONICO N9, 037/2021 PMC'
CONTRAÍO N9
'p*ãifr.
úrnúiprt cle Capanerna/Pará cont'âtàdê(o): vetmâx Produtos
õã"iiii""I",
Ãnroo"*"rios Eireli Epp cNPl: 09 oq.s::/'ooof-ff objetol Regrstro de prêço pâÍa eventual
e nrateria:s hoipitalares de uso veterinário pêra atendêr as ações
;;;;i;ã;;;;;à;;.ãi[oi
de Mêio
;; a;;;;.â. ;; À;^"is {tâ"t e Gatot) a seÍem Realizadas Pela secretaria Municipàl
Glob;lr nS23,395,00(vinte e três mil, trezentos e noventd e
valor
Á,"ú'ááreléo"n"."/Pô;á
.'iilJ-iirãiti-üláe".'ã: por 12(dose) rneses, conladoi a partir dà data ue cua àssinâtuÍà
Assinatura: f6l 1l12027.

, cNPJi
!.ryIç'
N9 1011002.2021, ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO. N' O3Zl2021Ltdâ
àJ^,iàiji i", p*t"i,rÊ rr,,1*i"iÉ.t de cêpànema/pará. contràtadà(o)i DÍoBa tonte
I
ààllg.zouaoot'zo. ob;eto: Reg stro dc Preço Parô Fventual Aqursiçâo de Medicamentos
(cães
CONTRATO

,io uãi"i;nà,io para atender as a(ôes de ca;traÇâo de Anrmais
;";1;;;;'";*;;;;;Jié
à;l; iecretar,a Municrpal de Meio Ambiente, capanemê/Pàrá
; ã;;.;À;;;;;;R;;iiil;;

VàloÍ6lobal:R526250,0o(vinteosersmil,duzentosecinquentâreais) ViEencra:porl/(dose)
CONTRATO

;;iii, iu

Jutu de sua âssinatuÍ4. Dãtà cla Assinêturà: t6ltr/2021

NE 1011003.2021. ORIGÉIM: PREGÃO ELETRÔNICO.N9

037/2021

PIúC'

conrércio
ããnirài""t", Ê*r"itrra Municipal de capanema/pará. contratada(o): Ev-olução PetRe8rstro
de
iNPJ. 11 395 8850/ooo1'52 objeto:
Eireli CNPJ.11
Veterinarios Êireli
vaoico' e VeteÍinarios
J" iàriã"À""r.t
ã"
iàrio"À"ntot. Vudicor
:::l-;::,
;1..::,:.-' -;,,'-'-^^ r^
â Màteriais
À/Ârêriãi<s Hosoitalàres
Hôsóitãla.es de
dê uso veterinário
e
Preço iara tventual Aquisiçáo de Medlcômentos
^r-r;.--^i.\(
a
Serem Reâlizadas Pêla
serem,Reâlizadas
Gatoi)
Gatos)
e
Animais
Je
{cães
;;;:"",";d;;;;;á;:-;;;;'i;çá;

5 580'00(crnco m;l'
i."."trri" Vunicioal de L4eio Ambiente, Capànema/pará Valor Global: RS
sua
partir da dnta
data de sJa
po, iz(do'"i meses,
.u*', contados à parrir
;:;;;;;;;;';;l;J"i""*,i,r. !r.íü'*"n.;",
ài,Ã":"''i'*-iiiàà..Í
;:i;;;;l:,1'lI;1;$;"à"
assinâtura. Dâta da Assinêturai f617U2021.

t(. do.unrêillo oode ss vtrilicilo ro end,xe(o !['lrÔtrlco
!.h (ridiSo 05ro2021 1121fi)')ql
hrU://v rw.ír.r)v.brlrull,Ír.dalt.hlÍi,

E

PARÁ, cNPJ

ne

o

ns

sERVIÇos ElRELl, CNPJ sob

e dozê mil, setêcentos e novêntà reais)
Dâta da Assinatural 22 dê novêmbro de 2021.
a
31 de dezembro 2021,
dê
2021
de
novembro
Vigênciar 22

õórurnnrnrurt, FUNDo MUN E DEs DA EDUcAçÃo BÁs E DE VAL PRo, GNPJ ne
74.1-45.7971000r.s2.

N s coNrRUÇÕES, PERFURAçÃo E sERVIÇos ElRELr,
31.160.s28looo1-s1
viioi iotri Rs 1.11,147,00 (cento e onze mil, cento e quarentô ê sete reais)'
Data da Assinatura:22 de novembro de 2021.
Vigêncià: 22 dê novembro de 2027 a 31 de dezembÍo 2021'
õoúrnrrlôl,

cNPl

ne

AV'50 DE l-lClTAÇÃO
PREGÃO ELEÍRÔNICO SRP NS 9/2021.036
oBlETo: Contíêtàção de empÍesã êspeciâlizâda êm serviço de locaçào de velculos leves e
p*Ja.t ú"À moiorista sem combrrstivel) pÀra atender as necessidàdes dã PrefeiJrà'
de Concórdia do Pàrá Data: 06112120?f às 09:00h'
I"ii"t"iijr e Fundos do"lúun;c:pio
'disponlvel
êm: www portaldecompraspublicas'com br
tãi;ià à" Brâsílià. Editâl
lnformãções e-mêil: pregoeiroconcordia@gmail com,
WELYTON RODRIGUES CUNHA
PreSoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
SXTRATO DE REGISÍRO OE PRÉÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP

N9

9/2O21.OOO3O- PROCESSO ADI\IINISÍRATIVO

N'

c3LA80O'/27/.

DE BANHo),
àr,i"- rôiúrcrvaruÍo DE MATERIAL lNÍrANTlL (coLcHÃo, vlRol E ToALHA
necessidades básicas da secretaÍia municipal de Êducação' neste
ã*t,i*a"a i irp,ir

"t
compreendida entre ãquelas informadês no Anexo l' do
em 'quantidade
n.u."ni" iai,ut. quando deles â secreta.iâ N4unicipal de Educação tiver necessídadês de
pàra àtender as demandas
qraniid"d"t
suÍicientes
laouiri,
".
Leis np 8.u66/e3, Lei ns 10 520/02 e Decreto nP 7 B92l13
;;;;;;;,"i;;rr

;;;i;'çl;;

EXÍRATOS DE CONÍRATOS

;;;;;;"tJ;;;

DE coNCoRDlA Do

PERFURAÇÃO

31,160.s2810001-s1,
úifã, f"utl RS 212.790,00 {Duzentos

AVISO DE ATTERAÇÃO

A

ARAUIO

PREFEII'URA MUNICIPAL DE CHAVES

conforme

êspecificâções 3 serem instâlados nas dependências da unidade de viEilâncià em
zoonoses, localizada nã área institucionàl n'04, S/N, entrê as ruàs Pâinêira, Embaúba
e Avenkla do lMogno, Bairro cidadê Novâ l, Zona Urbana dê canaã (los carajás - Pará'
Vencedoraj sAÍ\4AVl CONSTRUÍORA LTDA, com o valor de RS 94 900,00 (noventa e

Dt

da atat 2211112027 à 22/11/2022
Autoridaoe: CLTNES Do5 SANToS RlBElRo - SEcRETÁRlo DE EDÚCAÇAo
;;;;.;;;;" Ju-prcot nn o3o/202I'FME, publicãdo día 2217112021 no quadro de avisos da
F cÀRooso & clA trDA, cNPlr 04's49'90s/0001-63'
ii.r.*iij. .à.
"-írr-v"*à.tiàrt com Valor total de RS 33 37s,00 (trinta e trôs mil'
ãã itã*,'r-niisl,sô,
;;;à;;
e cinio reãisj; sANDRA RAMos TEIxEIRA sANTos 9s482393372, cNPJ.l
iã.Jã'
de RS
"i"t""t"
ã!i it""., z-n$za,ss e 3"R526,ee., com valor total
;i.':i;:;;Võõà1:à3,-uãÀ.àa""
consolidando um valor global de
ri.õs5,óól'ú* mil, novecentos e noventa e clnco reais);reàis)'
e
setentü
mil,
trezenlot
(quàrenta
e
sers
ni aO.izO,Otl

Validacle

RESULTAOO DE JUTGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N9 9I2O2I-OOO3O
PROCESSO

ADMINTSTR^]lVO

I\"

03108005/21l'

'""*-- l-í,àiàituia Municipal Je Dom Eliseu/PA, tornà publirc o rêsultado do
Objeto: FoRNFCIMENTO DE
pres;o
ÚJkôn,;;'inÉ i"iri.rio no clià 04/11/2O2l
'r,,rÃiÉird'l'r.riÀúirL
às
{coLcHÁo, vrRot E ToALHA DE BANHo), destrnados a suprirem
neste municipio'
Educãçào,
de
municipal
secietaria
du
;;;;.;là;,1"; bári"u,
tdital
,uiniià-oJ"-.o.o,uundidd ent(e ,quei"i inràttatt"t no AÀexo l.' do prcsênte
IIliiàã'ãàr* i"iãii"l-io úuni.ip"t de Iducaçào tiveí necessidades de adqurir etn

cARDoso
;i;;J;; as demandâs, com o (s) venc^edd(es): Fcom
:l;:;;ã";;;;,ii.i",ú;;;","
v-àlj'r
i"tii"ii;Â'tiini,''ó,r.ãas-,soi/ooor'e3, vencedorê do item: el-Rs133's0'
sANDRÂ
reais);
cinco
e
setenta
mil,
trezentos
t;ês
iltii'àJ ài"lã.àií,0à ttii"t"'ã
dos
11z'aag'6s1/ooo1'23,
vencedora
gsaez:e:i7i,

à1'üo§ iãxÉiriÁ §Ái'rr'ós

cftpt,

