
diário oficial Nº 34.901   113Terça-feira, 22 DE MARÇO DE 2022

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo 
ao coNtrato Nº: 20210021 

oriGeM: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2021-0008. coNTraTaNTE: fUNdo 
MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social.coNTraTada(o): daYNÃ do ValE PE-
rEira, cPf: 033.835.922-27. oBJETo: locação de imóvel destinado ao funcio-
namento do cras-olho d’água - centro de referência de assistência social, a fim de 
atender as necessidades da secretaria municipal de assistência social. ViGÊNcia: 
26 de janeiro de 2022 à 31 de dezembro de 2022.

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo 
ao coNtrato Nº: 20210024 

oriGeM: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2021-0011. coNTraTaNTE: fUNdo MU-
NiciPal dE aSSiSTÊNcia.coNTraTada(o):  raYSSa BEaTriZ rocHa EliaS, cPf 
023.511.002-71.oBJETo: locação de imóvel destinado ao funcionamento do conse-
lho tutelar, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência 
Social. ViGÊNcia: 17 de janeiro de 2022 à 31 de dezembro de 2022.

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo 
ao coNtrato Nº: 20210023 

oriGeM: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2021-0010.coNTraTaNTE:fUNdo 
MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social.coNTraTada(o):MariNalVa dE oliVEi-
ra SilVa.oBJETo: locação de imóvel destinado ao funcionamento do crEaS 
- centro de referência especializado de assistência social, a fim de atender as ne-
cessidades da secretaria municipal de assistência social. ViGÊNcia: 17 de janeiro 
de 2022 à 31 de dezembro de 2022

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo de PraZo 
ao coNtrato Nº: 20210022 

oriGeM: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2021-0009. coNTraTaNTE: fUN-
do MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social.coNTraTada(o): Maria da SilVa 
MiraNda, representada por iVaNEidE MiraNda lEMES.oBJETo: locação de 
imóvel destinado ao funcionamento da casa dos conselhos, a fim de atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de assistência Social. ViGÊNcia: 17 de 
janeiro de 2022 à 31 de dezembro de 2022

eXtrato do seGUNdo terMo aditiVo de VaLor 
ao coNtrato Nº: 20210022 

oriGeM: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2021-0009. coNTraTaNTE: fUN-
do MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social.coNTraTada(o):Maria da SilVa 
MiraNda, representada por iVaNEidE MiraNda lEMES.oBJETo: locação de 
imóvel destinado ao funcionamento da casa dos conselhos, a fim de atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de assistência Social. ViGÊNcia: 17 de 
janeiro de 2022 à 31 de dezembro de 2022

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, faz publicar o extrato resu-
mido do processo de iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 6/2022-0005; oBJE-
To: contratação de empresa especializada em serviços de acompanhamento do 
caUc, levantamento e acompanhamento dos parcelamentos previdenciários e 
fazendários e prestação de contas dos convênios municipais, a fim de atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá. faVorEcido:a 
oliVEira coNSUlToria E aSSESSoria EirEli, cNPJ: 21.733.018/0001-72.  
Valor: r$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais). fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 
25, inciso ii c/ c artigo 13 iii , da lei nº 8.666/93 e suas alterações. dEclara-
ÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo: emitida pela Presidente da comissão 
permanente de Licitação e ratificada pela sr. PaULo HeNriQUe de carVa-
LHo Vireira, na qualidade de ordenador (a) de despesas.

Protocolo: 774567

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-004 
objeto: registro de Preços para futura e Eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de transporte escolar fluvial das redes 
de Ensino Estadual e Municipal de São Sebastião da Boa Vista/Pa. a abertura 
será no dia 04/04/2022 às 10:00h, horário de Brasília. o Edital está dispo-
nível 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: pregoeirapmssbv@gmail.com. Nelucy e silva de 
souza - Pregoeira Municipal.

Protocolo: 774569

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
ata de reGistro de PreÇos N° 20220281
PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022-Pe/srP

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE ali-
MENToS PErEciVEiS E  NÃo PErEciVEiS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSida-
dES da SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTENcia Social do MUNiciPio dE 
SoUrE/Pa.  assinatura da ata:10/03/2022. Vigência: 12 (doze) meses a contar 

da assinatura. Empresa adjudicada e homologada: a lEal fiGUEirEdo, iNS-
criTa No c.N.P.J. nº 26.125.437/0001-45 , vencedora com o valor global es-
timado de r$ 43.652,80, JacilENE PErEira GoMES, iNScriTa No c.N.P.J. nº 
26.885.935/0001-96, vencedora com o valor global estimado de r$ 39.335,40, 
r Prado SilVa Gold SErVicE coMÉrcio EM GEral-ME, iNScriTa No 
c.N.P.J. nº 12.443.548/0001-95, vencedora com o valor global estimado de r$ 
43.686,65. A ata com os preços e demais especificações encontra-se disponibili-
zada para consulta na Prefeitura Municipal de SoUrE/Pa no setor de licitações.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20220282

oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2022-Pe/srP
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal do TraBalHo E ProMoÇÃo Social
coNTraTada(o).....: JacilENE PErEira GoMES ME
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE BriNQUEdoS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SE-
crETaria MUNiciPal dE aSSiSTENcia Social do MUNiciPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 18.170,25 (dezoito mil, cento e setenta reais e 
vinte e cinco centavos)
ViGÊNcia...................: 11 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 11 de Março de 2022

coNtrato Nº...........: 20220283
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2022-Pe/srP

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal do TraBalHo E ProMoÇÃo Social
coNTraTada(o).....: r. Prado SilVa Gold SErVicE coMErc. EM GEral
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE BriNQUEdoS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SE-
crETaria MUNiciPal dE aSSiSTENcia Social do MUNiciPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 12.892,10 (doze mil, oitocentos e noventa e dois 
reais e dez centavos)
ViGÊNcia...................: 11 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 11 de Março de 2022

coNtrato Nº...........: 20220270
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 068/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: BHdENTal coMErcial EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS PErMaNENTES oriUNdoS dE 
EMENda, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE SaUdE do MUNiciPio dE SoUr E/Pa.
Valor ToTal................: r$ 64.999,95 (sessenta e quatro mil, novecentos e 
noventa e nove reais e noventa e cinco centavos)
ViGÊNcia...................: 07 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 07 de Março de 2022

coNtrato Nº...........: 20220273
oriGeM.....................: PreGÃo Nº 068/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: M.K.r. coMErcio dE EQUiPaMENToS EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS PErMaNENTES oriUNdoS dE 
EMENda, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE SaUdE do MUNiciPio dE SoUr E/Pa.
Valor ToTal................: r$ 14.300,00 (quatorze mil, trezentos reais)
ViGÊNcia...................: 07 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 07 de Março de 2022

coNtrato Nº...........: 20220274
oriGEM.....................: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 068/2021
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: MYo2 SolUÇÕES EM SaUdE iNdUSTria EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS PErMaNENTES oriUNdoS dE 
EMENda, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE SaUdE do MUNiciPio dE SoUr E/Pa.
Valor ToTal................: r$ 18.400,00 (dezoito mil, quatrocentos reais)
ViGÊNcia...................: 07 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 07 de Março de 2022

coNtrato Nº...........: 20220275
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 068/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: officE do BraSil iMPorTacao E EXPorTacao EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS PErMaNENTES oriUNdoS dE 
EMENda, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE SaUdE do MUNiciPio dE SoUr E/Pa.
Valor ToTal................: r$ 4.500,00 (quatro mil, quinhentos reais)
ViGÊNcia...................: 07 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 07 de Março de 2022

coNtrato Nº...........: 20220277
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 068/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: rafaEl SoarES corNETTa 37224601829
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS PErMaNENTES oriUNdoS dE 
EMENda, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE SaUdE do MUNiciPio dE SoUr E/Pa.
Valor ToTal................: r$ 6.899,90 (seis mil, oitocentos e noventa e nove 
reais e noventa centavos)
ViGÊNcia...................: 07 de Março de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 07 de Março de 2022
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