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PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 075/2021 - srP
reGistro de PreÇo Para aQUisiÇÃo de UNiForMes, ateN-
deNdo as Necessidades das secretarias: SEMaPlaN, SEMaGoV, 
SEMcUlt, SEMfi, SEMoB, SEMaGri, SEMUrB, SEMtUr E SEMEl. abertura: 
14/10/2021 às 09 h30m. Edital: departamento de licitações na sede da 
Prefeitura no Endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no horário 
das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 711087

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20210319 - PreGÃo Nº Pe038/2021 -srP contratante: 
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU- contratado: diPa-
ra diStriBUidora ParaENSE dE aUto PEÇaS ltda objeto: rEGiStro 
dE PrEÇo Para fUtUra E EVENtUal aQUiSiÇÃo dE PEÇaS, acESSÓ-
rioS, fErraMENtaS, PNEUS E MatErial PErMaNENtE Para VEÍcUloS 
E MaQUiNaS PESadaS, Para atENdEr aS NEcESSidadES daS SEcrE-
tariaS: SEMoB e SEMUrB. Vigência: 23/09/2021 a 31/12/2021 - Valor 
Global: r$ 921.506,02 (novecentos e vinte e um mil quinhentos e seis mil 
reais e dois centavos) - data da assinatura: 23/09/2021.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 711089

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo 
seBastiÃo da Boa Vista/Pa

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-004 

objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa 
jurídica para a aquisição de combustíveis e derivados para atender as ne-
cessidades da Prefeitura, Secretarias e fundos do Município de São Sebas-
tião da Boa Vista/Pa. a abertura será no dia 14/10/2021 às 10:00h, horário 
de Brasília. o Edital está disponível no sítio www.portaldecompraspublicas.
com.br.,https://pmssbv.pa.gov.br/portal-da-transparencia e https://www.
tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes, informações no e-mail: pregoeirapms-
sbv@gmail.com. Nelucy e Silva de Souza - Pregoeira Municipal.

Protocolo: 711091
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-080PMt

o Município de tUcUMÃ, através da PreFeitUra MUNiciPaL, por inter-
médio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 09:00 
horas do dia 13 outubro de 2021, na modalidade PrEGÃo ElEtrÔNico 
SrP Nº 9/2021-080PMt, tipo menor preço por itEM, cujo rEGiStro dE 
PrEÇoS Para coNtrataÇÃo dE EMPrESa do raMo PErtiNENtE, Para 
aQUiSiÇÃo dE VEÍcUlo tiPo PicaPE 4X4, 0KM, a/M:2021/2022, Para 
atENdEr a dEMaNda da PrEfEitUra MUNiciPal dE tUcUMÃ, de acordo 
com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de com-
pras Públicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. informações 
Gerais: o edital está disponível na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, 
tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@
gmail.com, bem como no site do tcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/
mural-de-licitacoes/. tUcUMÃ - Pa, 29 de setembro de 2021. NadieLLY 
SOUSA ROCHA - Pregoeira.

Protocolo: 711094
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de trairão usando de suas atribuições legais 
vem através de seu pregoeiro deivide da Silva cruz tornar público os ex-
tratos de edital conforme abaixo:

PreGÃo eLetrÔNico (srP) N° 047/2021PMt-Pe-srP 
tipo Menor Preço por item, Modo de disputa aberto e fechado. objeto: rE-

GiStro dE PrEÇoS Para fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para aQUi-
SiÇÃo dE tUBoS dE coNcrEto arMado Para atENdEr a SEcrEtaria 
MUNiciPal dE oBraS E SErViÇoS UrBaNoS da PrEfEitUra MUNiciPal 
dE trairÃo. data da abertura: 13/10/2021 Horário: 08:00hrs (horário de 
Brasília-df).

PreGÃo eLetrÔNico (srP) N° 048/2021PMt-Pe-srP 
tipo Menor Preço por item, Modo de disputa aberto e fechado. objeto: 
rEGiStro dE PrEÇoS Para fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para 
aQUiSiÇÃo dE BotiJÕES E rEcarGa dE GáS dE coZiNHa dEStiNadoS 
a atENdEr a PrEfEitUra MUNiciPal dE trairÃo E fUNdoS. data da 
abertura: 13/10/2021 Horário: 11:00hrs (horário de Brasília-df).
integra do Edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departa-
mento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida fernando 
Guilhon nº s/n - Bela Vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município 
de trairão. deivide da silva cruz, Pregoeiro.

Protocolo: 711095
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

retiFicaÇÕes
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-081-PMVX, publicado no diário 
Oficial do Estado, Edição nº 34.680, Página nº. 115, do dia 25/08/2021. 
oNde se LÊ: contrato nº. 20210426; Leia-se: contrato nº. 20210421.
EXtrato dE coNtrato - adESÃo (caroNa) Nº. 1/2021-004-PMVX, pu-
blicado no Diário Oficial do Estado, Edição nº 34.705, Página nº. 125, do 
dia 21/09/2021. oNde se LÊ: contrato nº. 20210534; Leia-se: con-
trato nº. 20210519.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-081-PMVX, publicado no diário 
Oficial do Estado, Edição nº 34.711, Página nº. 100, do dia 27/09/2021. 
oNde se LÊ: PrEGÃo ElEtrÔNico; Leia-se: PrEGÃo PrESENcial.

Protocolo: 711097

eXtratos de terMos aditiVos
toMada de PreÇos Nº. 2/2020-005-seMed 

Partes: coNtrataNte - secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo 
de VitÓria do siNGU - seMed (FUNdo MUNiciPaL de edUca-
ÇÃo) -cNPJ: 14.811.402/0001-80, contrato administrativo nº 20200244; 
coNtratada: ProJEtta ENGENHaria & coNStrUÇÃo EirEli - cNPJ: 
24.900.400/0001-11; oBJEto:  construção / conclusão do prédio da Se-
cretaria Municipal de Educação - SEMEd, do município de Vitória do Xingu/
PA; JUSTIFICATIVA: Modificação mediante prorrogação de prazo por mais 
180 dias, conforme art. 57, § 1, incisos i e iV da lei nº. 8.666/93 e al-
terações posteriores; assinatura do termo aditivo: Vitória do Xingu/Pa, 
03/09/2021.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 004/2021-FMs 
Partes: coNtrataNte - FUNdo MUNiciPaL de saÚde de VitÓ-
ria do XiNGU - cNPJ: 11.190.812/0001-63, contrato administrativo nº 
20210114; coNtratada: altaMEd diStriBUidora dE MEdicaMENtoS 
ltda - cNPJ: 21.581.445/0001-82; oBJEto:  aquisição de medicamentos 
e insumos; JUSTIFICATIVA: Modificação mediante acréscimos de 25% nos 
itens: 01 ao 21, 23 ao 35, 37 ao 41, 43, 46, 48 ao 89, e de 24% nos itens: 
22, 36, 42, 44 e 47, e de 20% no item: 45, valor total do acréscimo é de 
r$: 142.354,24, conforme art. 65, inciso i, alínea “b”, § 1° da lei federal 
nº 8.666/93 e suas alterações; assinatura do termo aditivo: Vitória do 
Xingu/Pa, 24/09/2021.

Protocolo: 711098

eXtratos de coNtratos
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2021-039-PMVX  

Partes: coNtrataNte: FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte 
-cNPJ: 16.678.326/0001-02- coNtratado: d G SPErN EirEli - cNPJ: 
04.253.995/0001-53, contrato nº 20210442 com o valor global de r$: 
136.872,00; coNtratado: f r PaNtoJa EirEli - cNPJ: 22.625.015/0001-
88, contrato nº 20210443 com o valor global de r$: 5.361,00; coNtra-
tado: J. M. do NaSciMENto NEto EirEli - cNPJ: 33.614.394/0001-
27, contrato nº 20210444 com o valor global de r$: 18.602,00; foN-
tE dE rEcUrSoS: 2.091, 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00; ViGÊNcia: até 
31/12/2021; oBJEto: aquisição de material de informática; assinatura: 
Vitória do Xingu/Pa, 10/08/2021.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 002/2021-PMVX  
Partes: coNtrataNte: FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte 
- cNPJ: 16.678.326/0001-02 - coNtratado: NiSSEi SErViÇoS E co-
MÉrcio ltda - cNPJ: 23.882.208/00001-87, contrato nº 20210447 com o 
valor global de r$: 2.806,00; foNtE dE rEcUrSoS: 2.091, 3.3.90.30.00; 
ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJEto: aquisição de material de expedien-
te; assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 13/08/2021.

PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2021-039-PMVX 
Partes: coNtrataNte: FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte 
- cNPJ: 16.678.326/0001-02 - coNtratado: J doS SaNtoS tEiXEira 
ltda, contrato nº 20210448 com o valor global de r$: 25.095,00; foN-
tE dE rEcUrSoS: 2.091, 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00; ViGÊNcia: até 
31/12/2021; oBJEto: aquisição de material de informática; assinatura: 
Vitória do Xingu/Pa, 13/08/2021.
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