
114  diário oficial Nº 35.168 Sexta-feira, 28 DE OUTUBRO DE 2022

PreGÃo eLetroNico Nº 032/2022 
objeto: aquisição de 01(Um) trator, objetivando atender as necessidades 
da secretaria Municipal de agricultura e abastecimento do Município de santa 
Maria do Pará/Pa, em conformidade com o convênio 850051/2017 celebrado 
entre Ministério de desenvolvimento regional e o Município de santa Maria do 
Pará/Pa.  empresa Homologada: carajas comercio e distribuidora de maqui-
nas, veiculos e combustivel ltda, inscrita no cpnj 24.392.296/0001-00. valor 
Homologado: r$ 343.000,00 (trezentos e quarenta e três mil reais). data 
da Homologação: 26 de outubro de 2022. alcir costa da silva - Prefeito.

eXtrato de coNtrato 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2022

objeto: aquisição de 01(Um) trator, objetivando atender as necessidades 
da secretaria Municipal de agricultura e abastecimento do Município de santa 
Maria do Pará/Pa, em conformidade com o convênio 850051/2017 cele-
brado entre Ministério de desenvolvimento regional e o Município de santa 
Maria do Pará/Pa. contratante: Prefeitura Municipal. contrato nº: 20220230. 
contratada: carajas comercio e distribuidora de Maquinas, veiculos e com-
bustivel ltda. cpnj 24.392.296/0001-00. valor: r$ 343.000,00 (trezentos e 
quarenta e três mil reais). vigência: 27/10/2022 a 31/12/2022

Protocolo: 869627

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 046/2022-seMsa 
objeto: registro de preço para eventual e futura aquisição de medicamentos 
para a media e alta complexidade que contemple o Hospital Municipal de 
santarém e a Unidade de Pronto atendimento 24 horas. Edital: 01/11/2022 
das 08h às 14h. No endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.
br ou www.santarem.pa.gov.br. início de entrega das propostas: 01/11/2022 
a partir das 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura 
das propostas: 16/11/2022 às 9h30min no site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br Jerry José cardoso de sousa - Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 869628

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
eXtratos de terMos aditiVos 

origem: Pregão eletrônico srp nº 9/2022-004. data das assinaturas dos 
termos aditivos: 01 de agosto de 2022. 1º aditivo ao contratonº 0906001-
2022. contratante: fundo Municipal deeducação, cnpj 13.304.304/0001-
94.contratado: fruto  da  fe  comercio  de  Generos alimenticiosltda,c-
npj41.697.346/0001-78. objeto: o Presente termo aditivo objetiva a alte-
ração contratual no valor de r$ 4.825,70 (quatro mil, oitocentos e vinte e 
cincoreais e setenta centavos), nos termos do art.65, inciso ii, alínea ‘d’, 
da lei federal nº 8.666/93, Passando o contratoa terovalor totalde r$ 
60.037,70(sessentamil, trinta esete reaisesetenta centavos); 1º aditivo ao 
contrato nº 0906002-2022. contratante: fundo de valoriz. desenvol. Educ. 
Básica, cnpj sob o nº 31.039.841/0001-36. contratado: fruto  da  fe  comer-
cio  de  Generos alimenticios ltda,cnpj41.697.346/0001-78. objeto: o Pre-
sente termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 19.092,00 
(dezenove mil, noventa e doisreais), nos termos do art. 65, inciso i, alínea 
‘B’, E $ 1º, da lei federal nº 8.666/93, Passando o contrato a ter ovalortotalde 
r$ 422.604,00(quatrocentos e vintee dois mil, seiscentos e quatroreais). 2º 
aditivo ao contrato nº 0906002-2022. contratante: fundo de valoriz. desen-
vol. Educ. Básica, cnpj sob o nº 31.039.841/0001-36.contratado:fruto  da  
fe  comercio  de  Generos alimenticios ltda, cnpj 41.697.346/0001-78. ob-
jeto: o Presente termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 
37.225,13 (trinta e sete mil, duzentos e vintee cinco reais e treze centavos), 
nos termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93, Passan-
do ocontrato a ter o valor total de r$ 459.829,13(quatrocentos e cinquenta 
e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e trezecentavos). 1º aditivo ao 
contrato nº 1605001-2022. contratante: fundo Municipal de Educação, cnpj 
sob o nº 13.304.304/0001-94.  contratado: fruto  da  fe  comercio  de  Ge-
neros alimenticios ltda, cnpj 41.697.346/0001-78. objeto: o Presente termo 
aditivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 26.363,61 (vinte e seis 
mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos), nos termos 
do art. 65, inciso i, alínea ‘B’, E $ 1º, da lei federal nº 8.666/93, Passando 
o contrato a ter o valor total de r$ 101.374,54 (cento e um mil trezentos e 
setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). 2º aditivo ao contrato 
nº 1605001-2022. contratante: fundo Municipal de Educação, cnpj sob o nº 
13.304.304/0001-94.  contratado: fruto  da  fe  comercio  de  Generos ali-
menticios ltda, cnpj 41.697.346/0001-78. objeto: o Presente termo aditivo 
objetiva a alteração contratual no valor de r$ 8.623,29 (oito mil, seiscentos e 
vinte e três reais e vinte e nove centavos), nos termos do art. 65, inciso ii, alí-
nea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93, Passando o contrato a ter o valor total de 
r$ 109.997,83(cento e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta 

e três centavos). 1º aditivo ao contrato nº 1505002-2022. contratante: fun-
do de valoriz. desenvol. Educ. Básica, cnpj 31.039.841/0001-36. contratado: 
fruto  da  fe  comercio  de  Generos alimenticios ltda, cnpj 41.697.346/0001-
78. objeto: o Presente termo aditivo objetiva a alteração contratual no va-
lor de r$ 8.369,40 (oito mil, trezentos e sessenta enove reais e quarenta 
centavos), nos termos do art. 65, inciso i, alínea ‘B’, E $ 1º, da lei federal 
nº 8.666/93, Passandoo contrato a ter o valor total de r$ 478.697,27(qua-
trocentos e setenta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e 
sete centavos). 2º aditivo ao contrato nº 1505002-2022. contratante: fun-
do de valoriz. desenvol. Educ. Básica, cnpj sob o nº 31.039.841/0001-36. 
contratado: fruto  da  fe  comercio  de  Generos alimenticios ltda,cnpj 
41.697.346/0001-78. objeto:  o Presente termo aditivo objetiva a alteração 
contratual no valor de r$ 37.834,29 (trinta e sete mil, oitocentos etrinta 
e quatro reais e vinte e nove centavos), nos termos do art. 65, inciso ii, 
alínea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93,Passando o contrato a ter o valor to-
tal de r$ 516.531,56(quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e trinta e um 
reais ecinquentae seis centavos). 1º aditivo ao contrato nº 1605003-2022. 
contratante: fundo Municipal de Educação, cnpj sob o nº 13.304.304/0001-
94.  contratado: W.G. rodrigues Eireli, cnpj 24.712.494/0001-03. obje-
to: o Presente termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de 
r$ 39.849,00 (trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais), nos 
termos do  art.65, incisoi, alínea’b’, E $1º, da lei federal nº8.666/93, Pas-
sando o contrato a ter o valor total de r$ 739.763,60(setecentos e trinta e 
nove mil, setecentos e sessenta e três reais e sessenta centavos). 2º aditivo 
ao contrato nº 1605003-2022. contratante: fundo Municipal de Educação, 
cnpj sob o nº 13.304.304/0001-94.  contratado: W.G. rodrigues Eireli, cnpj 
24.712.494/0001-03. objeto: o Presente termo aditivo objetiva a alteração 
contratual no valor de r$ 58.881,30 (cinquenta e oito mil, oitocentose oitenta 
e um reais e trinta centavos), nos termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, da lei 
federal nº 8.666/93, Passando o contrato a ter o valor total de r$ 798.644,90 
(setecentos e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta equatroreais e noven-
ta centavos). 1º aditivo ao contrato nº 1605004-2022. contratante: fundo 
de valoriz. desenvol. Educ. Básica, cnpj sob o nº 31.039.841/0001-36.  con-
tratado: W.G. rodrigues Eireli, cnpj24.712.494/0001-03. objeto: o Presente 
termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 60.606,00 (ses-
senta mil, seiscentos e seisreais), nos termos do art. 65, inciso i, alínea ‘B’, 
E $ 1º, da lei federal nº 8.666/93, Passando o contrato a ter o valor total 
de r$ 608.076,00(seiscentos e oito mil, setenta e seis reais).  2º aditivo ao 
contrato nº 1605004-2022. contratante: fundo de valoriz. desenvol. Educ. 
Básica, cnpj sob o nº 31.039.841/0001-36.  contratado: W.G. rodrigues 
Eireli, cnpj24.712.494/0001-03. objeto: o presente termo aditivo objetiva a 
alteração contratual no valor de r$ 49.242,57(quarenta e nove mil, duzentose 
quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), nos termos do art. 65, in-
ciso ii, alínea ‘d’, da lei federal nº8.666/93, Passando o contrato a ter o valor 
total de r$ 657.318,57(seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e dezoito 
reais e cinquenta e sete centavos).  Jefferson Patrick da Silva Ferreira - 
ordenador de despesas.

eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº 1910002-2022 
origem: Pregão eletrônico nº 9/2022-021. contratante: fundo Muni-
cipal de saúde de são sebastião da Boa vista, cnpj nº 11.506.487/0001-
03. contratada: ludimaquinas comércio de Máquinas e Peças Eireli, cnpj 
nº 34.451.424/0001-94. objeto: registro de Preços Para futura E Eventual 
aquisição de Materiais Permanentes (Grupo Gerador) Para atender as neces-
sidades da secretaria de saúde e secretaria de Educação do Município de são 
sebastião da Boa vista. - Pa. valor total: r$  52.720,00 (cinquenta e dois mil 
setecentos e vinte reais). assinatura: 19/10/2022. vigência: 19/10/2022 a 
31/12/2022. Benedito Moraes Barreto Junior - Secretário de Saúde.

coNtrato Nº 1910003-2022 
origem: Pregão eletrônico nº 9/2022-021. contratante: fundo Muni-
cipal Para Gestão da Movimentação dos recursos do fundeb, cnpj nº 
31.039.841/0001-36. contratada: ludimaquinas comércio de Máquinas E 
Peças Eireli, cnpj nº 34.451.424/0001-94. objeto: registro de Preços Para 
futura E Eventual aquisição de Materiais Permanentes (Grupo Gerador) Para 
atender as necessidades da secretaria de saúde E secretaria de Educação 
do Município de são sebastião da Boa vista/Pa. valor total: r$ 243.786,52 
(duzentos e quarenta e três mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e 
dois centavos). assinatura: 19/10/2022. vigência: 19/10/2022 a 31/12/2022. 
Jefferson Patrick da Silva Ferreira - Secretário.

Protocolo: 869630
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCURUÍ

.

 PreFeitUra MUNiciPaL de tUcUrUÍ
  aViso de editaL de LicitaÇÃo

  PreGÃo eLetroNico Nº 8/2022-070
abertura dia 16/11/2022, às 09:00 horas, no Portal BNc, tipo Menor 
Preço global, objeto contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de produção, organização e coordenação na montagem, manuten-
ção, desmontagem e remoção de elementos decorativos natalinos dos logra-
douros de tucuruí.

tucuruí/Pa,28/10/2022.
FerNaNdo Barros LiMa-Pregoeiro

Protocolo: 869334
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