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manulenção e dêsenvolvimento da Educaçào básica e de vâlorizaÇão dos proÍissionais da
eílucaçào FUNDEB. Assinaturd OUOT/2022, Vigência: tniciando ert Ol/O7l2\l2 Ê
termino em 0l/01/2023. O vâlor rotal do objettdo presente contrato eitá'previsto
estimado do em RS 1.551,00 (um mil quinhenios e cinquenta e um reais).
RN FERNANDES GOlvlES CNPJ: 29.441.32710001-80. CoNTRAT0 Ne 437/2022 - obiers
Contratação de empresa para âquisição dc instíumentos musicais, pecas c rnanutenêão.
em atenditnento à secretaria municipal de educaÇão, cultuia e lazer Íundo' de
ntanutettção e desenvolvilnento da Educação básica e de úalorizacão dos orofrssiorrais di
educação - FUNDEB. AssinatuÍat 01107/2022. Vigêncid: lniciândo ern 0tl07/2O22 e
lérmano em OUOT/2023, 

-O vator total do objeto do presente contÍâto está prevlslo
estimado do em RS 19.166,/0 (Dezenove mil cento e'sessenta e seis íeais e setent;
centavos).

EXTRATO DE CONTRATO

CONÍRATANTE: FUNDO MUN|CIPAL DE CU|_TURA E LAZER, CNPJ 38.213.000/0001..42
CONTRATADAS: Processo Licitatório ne 36/2021
Pregào Eletrônico ne 079/2022
CLAUDINÊ| TONIEITI CNpJr 28.712.43O/OAOL-].7. CONTRATO Ne 42912022 _ Objeto
Contratação de empresa parà aquisição de instrumentos musicais, peçai e manutenção,
eÍn atendimento à secretaria municrpal de Educação, cultura e laier, lunto ao funóo l
FMC[... Assinatura: Of/O112022. Vigência: tnicrândo em Ot/O7l2\i.2'e termino em
07/0'1 /20?-3. O valor total do objeto do presente contrato está pÍev;slo estimado do em R$
30.218,50 (Trinta mil duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos).
ML COMIRC,O E SÊRV|COS MUStcAtS LTDA cNpJ: 39.479.389/0001-35. CONTRÀIO Ne
4)2120,2 - Objeto Contr.ttação dc empresa para êqui5içâo de instrumentos rnusÍcais, peças
e manutenção, cm atendimento à secretâriâ municipal de Educacão, cultura e lazei. iunto
ao Íundo - tMcL. Assinatrrra; ol/07/2022, ViBência: tniciando 

"* ot/ol/Z)ZZ e tei,irin'<i ein
O7/o7/2023. O valor total do objeto do presente contrato está previsto estinrado do em R$
82.502,00 (Oitenta dois mil quinhentos e dois reais).
JOABE MARTINSoN CNpJ: 18.245.570/0001-07. CoNTRATO Ns 435/20?2 objeto
ContratâÇão de empresa pâra aquisição de instrumentos musicais, peça.s 

"."nut"nçio,em atêndimento à secretêria municipal de Educação, cultura e lazer, ilnio ao fundo - FúCI
Assínaturà: O7/O7/2022, Vigênciar tniciando em OtlOl/ZOIZ e térmiio em ol/07/2O2i. O
valor tot"l do objeto do presente contrato está prevjsto estÍmarlo do em Rs 1.551,00 iunrmtl quinhentos c cinquenta e um teais).
RN FERNANDES GOMES CNpl; 29.441,327/0007-BO. CONTRATO Ne 438/2022 - Objeto
Contrataçáo de empresa para aquisição de instrumentos musicai§, peças e manuten;áo,
€m atendimento à secretaria municipal de Educação, cultura e lazer, lunto ao tunáó l

^!M!!. 
Assinahira: OIIOT/2022, Vigenciaj Injciando em Of/O7/2Oi2- e término cn,' C7/O7/2023. O vabr total do objeto do presente contrato está previsto esrimado do em R;.' 19.166,70 {Dezenove mil cento e sessenta e seis reais e setenta centavos).

EXTRAIO DE TERMO ADITIVO

CoNTRATANTET MUNtCtplo DE RIDÊNçÃO _ CNp.]: 04.144.168/0001.21.
CONÍRATADA: M A DE OLIVEIRA R[PRESINTAÇÕEs, COMERCIO & SERVIÇO EIRT!I, CNPJ
28.583.196/0001.03 2a Termo Aditivo ao Cffitrak) 304/2021, processá Licitató;io ne
0451202L, na modalidade pregão Eletrônico ile t)2u202i,, ób.ieto; contratação cle empresa
especializlda para a locação mensür de veícuros automotores reves, tipo kamionetá làilnà
simples 4x2) sem condutor, para atender à5 necessidades da preleitura municlpit ae
Redençáo. OBJETO DO TERMO:_ E-ste- Termo Aditivo tenr por objeto a prorrogação do prazá
de vigência do contrato na jOAl212r, a partir dÊ Ol.l\jl2O22 e «rrÀinu 

"í.'ót/Oitín11-.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA

AVTSO DE ADESÂO A REG|STRO DE PREÇOS N. 20211212

O Município de Salvâterra através da Secretaria Municipal de Saúde CNpJ:
10.ô80.820/0001-79, Ratificou no dia t7 de niaio cle 2022 o ato de Adesâo a Ata de
RêgistÍo de Preços n" 20211.2].2, decorre'te do processo admi,listrativo n 12O422-OB, c\ljo
objeto: Aquisiçâo de Mâteriais permanentes parâ Atender A Secretâria Municipal de Saúde
do Municipio de Sâlvaterra/pâ, refeÍente ao perÍodo de 17 ÍJe maio de 20i2 até 30 clê
dezembro de 2022. Empresas Contratadas: Ranulfo da Silvã Vital Eireli; inscrlta no C.ú.p.1
ne 35.300.606/0001,27 e Comercial de Alimentos Cleverland[ireli, inicrita no C.N.p.J n!
31.522.503/0001-50,.justiÍica-se a cortratação direta por caÍon./ de ricitação, tipiÍic;ír; no
inciso le do art,54 dà t.ei ne 9.666/1993. Adesão a Arà de Re8istío ae ereços'n"'Zo21tiOS,
decorrente do processo administrativo n"r20422-os, cujo objãto: Aquisiçãt cie wateriaii É
Êquipanrentos de rnÍormáticã para Atender A secretariã Municipar d'e sJ,iuo ao vrniiipiã
de salvaterra/Pa, refêrente ao período de i7 de maio de 2oiz até 30 rre rrezembro'rJà
2022. Fmlyesas Contfatadâs: Rãnulfo íJê Silva Vital Êireli; inscriia no C.N.p.l ns
3S,300,606/0001-27, Pinheiro Comercio Engenharia E Representações, itrscrita no C.N.p.i ne
3-t.966-85L/0001-r.7 e comeÍciar de Arimenlo5 creveirandEireíi, inscrita no c.r.r.p.r'ne
3i.522.503/0001-50,,ustifica se a contrataçào direta por carona de li(itaçio, tipiÍi.ada no
ínciso l! do art. 54 dd Lei ne 8.666/1993.

Salvateffa/pa, 13 .ie julho de 2022
ALZEMIR DOS SANTOS SATES

Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE ADIAMENÍO
pREGÁo ETETRôNtco sRp Ne g/2o2,_oog.

. ,Objeto: Rcgistro dc preços para eveilrual aquisição de tnateíiais de conrtruçro
em. geÍal, ferrãmentas, equipàmentcs eletricos e equipamintos de proteçáo individuãl ..

Epi's, Destinados a atendeÍ as denrandas rias secretáriàs e runaos uiuniciiiir, úi;.;l;à",
a Prefeitura Municip)l de Satvlterra/pa. A Sessào púbtica agendada para à'Ji'rí a. ii,iÀide 2022 as 10h00mm será adinda paÍa o dia 18 de jurho dã 2022 a; lohoornm. devido aoponto fâcultâtivo do dia 15 dc iulho.

"'"1"J,'-'liÊ,L'r,1"^iL13r,ool-0"
pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

AVISO Ot tNEXtGtBtLtDAOE DE UCIÍAçÃO Nr 2022.04.26.001

O Presidente da Comissâo permânente de Licitação do Município rje SANTA
IZABEL DO PARÁ, atraves da PREFETIURA MUNtctpAL DE SAN.TA tzABÊl: Dó pÀRÁ /
SÊCHETARIÀ MUNICIPAL DE SAúDE, em cumprimento da ratiÍicação procedida pelo
OrdeDador de Despesa, -faz publicar o extrato resumido do processo cle
rNÊxtGtBrUDADE DÊ LICtTAÇÀO à seguir:

OB.IETO: Contrataçâo de serviços tecnicos especiâlizados em advocacia,
assessoria ê consultoria jurídica, dentro da áreâ específica da adminisLração púbrica, a
serem prestados à secretaria municipal de saúde.

, FAVOÂFCIDO: RlBttRO - SOCIEDADI |NDIV|DUAL t)E ÀDVOCAC|A,
' VALOR: RS 132.000,00 (cento c trinta e dois mil reai!).

EXÍRATO DE TERMO ÀDIÍIVO

PR|METRO TFRMO AD|T|VO AO CONTRATO N. 064/2021 _ pMstp

91:1,1.a9."- ?"1"i _flgl"itu_lr- Mr.nicipat de Santa tzabet do pará e petã empresa: ppt:
COMERCIO-E S,tRV|çOS EtREU, inscrita no CNpJ n" 0?.606.575/0001-0ô; Ob.ieto do t.ernro
49it]y9i floR!9pAçÂo da vigéncia contrêtuat por 12 {doze) meses,'ou seja, de
06107/2022 a 06/0412023; Datâ de assinâtuÍa: 21 de junho àe 2022.

PREFE URA MUNICIPAL DE SANTA TUZIA DO PARÁ

RETIFICAçÕES

No Aviso de Extrato de Contrato publicado no D.O.U, seção 3 n! 129, póg 271a.272 em 11102/2022, referente ao Contrato ne OSO7OO1,I2OZ2. ONóÉ aÊ-iÊ
Rs1.165.176,50. LEtA-SE RS1.073.931,50.

No Aviso de Extrato de Contrato publicãdo no D.O.U, seção 3 ne 129, pác 271
a 272 em 11/02/, referente ao Contrato ne o\o7o\2l2o22. OúDÉ-SE LÊ AS aiz.iíl,li.
tEra-sE R5723.592,75.

No Aviso de Extràto de- ata de fiegistro de preço publicado no D.O.U, seçâo 3
1i.!2-9r.fqC 27.1 .a.272.er\ 71/02/2022,.tefeÍente a Ata de RegisrÍo de Vreço ne',j/i\li.
oNDt SÊ Lt RS 1.165.176,50. Leia.se RS1.073.931,50.

No Aviso drr Extrato de ata de Registro de preço publicado no D.O.U, seção 3

"l r^1?r!-áq 21!.: ]1? 1"" !1!ol:/]922 em 11 /o2p-ú-2, rereànie a Ata de Registro de Éreço
ne '2412022. ONDE SE LE RS 632.347,75. tE|A-SE RS723.592,75.

AV|SO§ DE UCTTAçÂO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAT 5RP N9 1U2022.

Atrãvés da Secretaria de Administração e tinanças, torna público que a licitação
realizada nô dia 071O712022, às 09:3ohs, na'moda|dadá áe preeão presencial SRp"ne
1812022, com ol)jeto: Contratâção de Empresa pâra Aquisição de-Tuhos cJe Concretd p
tubos de pead corrugados, destinado a atender as necessidades da prefeiturê Municipal Lie
Santa Luzia do Pará, foi considerada DESERTA, em razão do nío comparecimenio de
interesrados.

PREGÃO PRESENCIAL SRP N9 18/2022,

Através da Secretôria de Administração e Êinanças, torna público que a licitação
rerizada no dia 07/O7/2022, às 14:3ohs, na modalidadà Ce píegão presencial SRp"nc
18/2O.12, conl dbjero: Contratação de Enrpresa pare o forneãmento de rnaÍmrlcx
destinacos êreDder as ne(essidades da preÍeítura e Demais secretarias/Fundos Municipaís
de Sânta Luzia do Perá, 'oi considêrada DESERTA, em razão d.) não comparecimento de
interessados.

Santn Luzia do Pará, t). de julho de 2022
EDIELMA RAMOS CANTO

Pregoeira

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉC|E: 1e leilno Aditivo de Contrâto pregão presencial SRp n. 06.0.[/2022 Objeto:
Acféscimo no fornecimento carteiras escolaàs c çonjunto oitavaOo infairiitlluveru:1 

-Jo

Contrâto ôdrninist?tivo 23O2OO3/2022. Contratante: tundo dc Manuiençâo i:
Desenvolvimento..da.Educãção e Valorizâção dos profissionâis de Educação _ f'uriOetr.
Contratado: DistÍibuidora de Material Esportivo Carvalho Eireli- CNpt: AO.S,ló.SOf/OOôr_2i,
Acrescido um valor de R$ 299.536,00 {duzentos noventa e nove mil e quinlrentos e trinta
e seis) conÍormÊ data de assinatura. lrôta do Aditivo: 3U1212021, Amparo Legal: Lei ns
8.ô66 de 21.06.1.993. Art.65, inciso I alínea b, c §le.

E..;PÉC|E: le l'ermo Aditívo de Contrato pÍegão presencial sRp n" 06.01/2022 Objeto:
Acíéscimo no foí,)ecirnento carteiras escolaràs e conjunto oitavado infantir/iuvenii àá
Contrato adminiitraÍivo 2302003/2022. Contratante: tundo Municipat de Eóúcação cJe
sarta Luzia do Pârá, contratâdo: Distribuidora dê rüareriar Ésportivo iarvalho r.rreti I crupt:
40840.601/0001-27. Acrescido um valor de Rg 127.996,00 iceilto e vinte e sete rnim e
novccenros e ngventa e seis reais) - conforme data de assinatura. Oata do Aditivo.
3ill2/2021. Amparo Legal: Lei ne 8.666 d€ 21.06.1.993. Art. 65, rnciso I alÍnea b, c sie.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

AVTSO Dt HOMOTOGAçÃO
pREGÃO ETETRONTCO Ns 16/2022.

. ObJeto: Áquisição de Unu Ambuláncia Tipo a Sirnples Remoção tipo Fur8oneta,
de Acordo com a Emenda B1600792, Visando atãnder As Necessidádes da Seiretaria
Municipâl de Saúde de Santa Maria do pará: Monaco Veiculos Ltda CNpl: 1S.548.ji9/atj0í-
11. Valor RS 155.0iJ0,00{duzêntos e cinquenta e cirlcü mil reais).

Santê Maria do ParálPa, 13 de julho de 2022
JORGE LUIS DA SILVA ALEXANDRE

Secretário Municipal de Saúde

RETtflCAçÕES

A Prefeitura Iúunicipal de Santa Maria do lrará publica errata referente ao Aviso
g!-.H?r9lo.grlqg reíerente ao Pregão eletrônico 013/2022. circutâda no D.O.U seção 3 pág.
238, de 5 deiulho de2022.,OOE/PA pá9. 100,5 de jutho de 2022 e Diário do eará'n;g. arí,
5-de julho de 2022, cujo objêto: Registro De preço para Futura e Eventual lquisiãâo rie
Mí?dicam(intos da farrnácia Básica objetivando Atender as Necessidacles da secretaria
Municipal de jàúde do Íúunicípio de Santa Maria do pará/pa. ONóE !1 G,-t;;;;;à
distribuidora dê Medicamentos Ltda - Cpnj: 1.6.647.2'tBIOOO1.-95. Valor Rg 323.929.00
(trezentos e vtnte e três ntil novecenlos e vinte e nove reais), LEIA-SE: pararned
distribuÍdora de Medicamentos Ltda Cpnj: 15.647.27810001..95. úator Rg 321.868,00
itrezentos e vinte e um mil oitocentos e sessenta e oito reais).

Ne 132, quínta-feira,

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO NE 105/2019 - PMSIP
OBJETOj Celebrado pelú Prefeitura N/unicipal de Sant0 lzabel do pará

FORiE CoMERCIO ATACÁDISTA ElRELI, inscrita no CNpJ n" 29.295.3(
Termo Áditivor REEeUltíBRto EcoNôMlco-FlNANcEtRo ;;-;;;i-ü'b;.
105/201.9; O vâloí de Saldo ContrJtusl Reequilibrado: RS 135.178,40 {cento e
mil cento e setentâ e oito reais e quarentá centavÀs1; OJiJ J"'árrin'"iur", ts de outubro
de 2021.

julho de 2022

e,ffü&áitftA

lSsN 1677-7069

Cô,nissão Ce

qLrnlidade íJç

DECTARAÇÃO DE tNEX|GtBtLIDADE. êmitida pelo presidênte da
Licitação e rátiÍicada pelí Sra. Maria José dos Sôntos Assrrnçào, nd
ordernador de despesas.

A Prefeituía Municipal de Santa MaÍia do pará publica errata referente aô Aviso
de i:)(tíato d. R(gi-lrro de Preço refelentE âo pregào elàtrónico 01312022, circul.tda n.,de [.)(tíato d. R(gi_lfro de Preço refe]ent. âo pregào elctrónico 013/2022, circul.tda ,.,
D.C.Lr secâü 3 l,.ig 248, quinta-feira, 7 de lulho rle 20)2; DOt/pA pág. 129, quirta-feirâ, 7
de jullro de 2022 s Diáno do Pará pág. Bjll, quinta-Ícrra, 7 de iulho áe 2022, cujo objeior
íle3istro de Preço Prra Futuril e El,,entual Aquisição de Medicanrentos da farmáiia tsísira

u.u.Lr secêü i r.?g l4õl qurnra-terrô, / de Jutho iie 2022; DOt/pA pág. 129, quirta-feirâ, 7
de jullro de 2022 s Diáno do Pará pág. B;ll, quinta-Ícrra, 7 de iulho áe 2022, cu]o obieior
t(e3tslro de irreço pJra l-uturil e El,,entual Aquisição de Medicantentos da farmácia tsásira
i)bjotivârJo:rielddr ê. noc.rssidaclcí clâ seçiei;ri.r MuIrcipdl de s.rúdc do It4unicipio cic
Sôrtô Íüa,ir do Pará/Pa. ôNDÊ SE LÉ: paramerj distribuidora de Medicamentos Ltda _ Cpnl:Sôntô Íüa,ir do parálPa. ôNDE SE LÊ: paramea aistriüuiààiJã" ü.Ji.*""tos Ltdü - Cpnj:
16 647 ?78/70'J0.i-gar. Valo. RS 323.:129,00 (trezentos e vinte e três Ínil novecentos e vintc e
nove re,ris). LLIA-SÊ: parâmed distribuidora de Medicamentos Ltda ^ Cpnjr 1.6.647.2.18l0OO1-nove re,ris). LLIA-SÊ: parâmed distribuidora de Medicamentos Ltda ^ Cpnjr 1.6.647.2.18l0OO
95. Vôloí ris 34'..868,00 {trezentos e vinte e um mil oitocentos e seisónta e oito reais).

mrnrô rrí,nadô digti,mente contormô Mp n, 2.200"? de 2ÁlnA/2OOt.
quÊ inrtrul á ürÍrzerríuturã de chrve§ púbticrs Srusitenr - tcÊ,Bm§it.

Santã l?abel do Pará,6 de Junho dc 2022.
ROSINALDO FERREIRA DÊ ÊREITAS

Pregoeiro

[§te docum.rto Fodri srÍ vBifi.ado no .nderaço .rekónrcô
htp;//wew.h.gov.br/âutenricidrde.htort, peto códJBo OSlO2O22Oj 1400256


