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EstADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuA
ExtRAto 2º tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 20200383
origeM: coNtrato nº 20200383
decorreNte: toMada de PreÇos Nº2/2019-012seMob
coNtrataNte: PrefeitUra MUNiciPal de ParaUaPebas/ seMob
coNtratado: dioNatHas iriNeU - eireli.
objeto: serviÇos de coNstrUÇao de qUadra PoliesPortiva e 
qUiosqUe No ParqUe alto boNito, do MUNicÍPio de ParaUaPebas, 
estado do Pará.
valor iNicial do coNtrato: r$ 268.726,86 (duzentos e sessenta e oito 
mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos).
vigêNcia iNicial do coNtrato: 06 de Novembro de 2020 a 05 de Maio de 2021.
valor do coNtrato aPÓs 2º tac: r$ 335.800,24(trezentos e trinta e 
cinco mil, oitocentos reais e vinte e quatro centavos).
vigêNcia do coNtrato aPÓs 2º tac: inalterada.
valor aditado No 2º tac: iteNs do coNtrato: r$ 13.179,82(treze 
mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), e iteNs No-
vos r$ 53.893,56(cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais 
e cinquenta e seis centavos).
data do aditivo: 19/01/2021

Protocolo: 640551
EstADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAs
ERRAtA DE PuBLicAção
Na publicação do EXTRATO DE CONTRATO Nº 20200282 (já retificado 
para o número correto de 20200283), oriUNdo da coNcorrêNcia Nº 
3/2019-031seMob, publicado no diário oficial do estado do Pará 
de Nº 34.294, PG 61, no dia 28 de Julho de 2020, verificou-se que houve 
um erro de digitação, conforme abaixo:
desta forma comunica a todos interessados que:
onde se lê:
valor total r$ 7.675.693,70 (sete milhões, seiscentos e setenta e cinco 
mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta centavos)
Leia-se:
valor total r$ 7.675.693,72 (sete milhões, seiscentos e setenta e cinco 
mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos)
Parauapebas-Pa, 26 de agosto de 2020.

Protocolo: 640533

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE PoRtEL
PREGão ELEtRôNico sRP Nº 9/2021-080401
a Prefeitura Municipal de Portel/Pa, torna público o processo licitatório a 
seguir: Processo Nº 9/2021-080401. objeto: contratação de empresa para 
eventual fornecimento de combustíveis e derivados em atendimento as 
necessidades da Prefeitura e fundos Municipais de Portel/Pa, conforme 
demais especificações contidas no termo de referência. Maiores Informa-
ções no endereço: av. duque de caxias, 803, centro, Portel/Pa ou https://
www.licitanet.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. abertura da sessão: 
12/04/2021 às 09h00 no site www.liitanet.com.br.
Michell Maranhão
Pregoeiro

Protocolo: 640686

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtA BÁRBARA Do PARÁ
ExtRAto DE coNtRAto
origeM: disPeNsa de licitaÇÃo Nº 7/2021-00025.
objeto: aqUisiÇÃo de ciliNdros de oxigêNio Para o eNfreNtaMeNto 
da eMergêNcia de saúde Pública decorreNte do covid-19 ateNdeN-
do as Necessidades UrgeNtes da secretaria MUNiciPal de saúde 
do MUNiciPio de saNta bárbara do Pará/Pa, atÉ a coNtrataÇÃo Por 
Meio de iNstaUraÇÃo de regUlar Processo licitatÓrio.
coNtratada: s. H. coMercio & traNsPortes - cNPj: 06.123.352/0001-
10 - coNtrato: 20210057 / valor total: r$ 60.500,00 (sessenta mil 
e quinhentos reais).
data de assiNatUra: 17 de Março de 2021.
dYeNe cristiNa jardiM correa
secretaria de saúde.

Protocolo: 640575
PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtA BÁRBARA Do PARÁ
ExtRAto DE coNtRAto
origeM: disPeNsa de licitaÇÃo Nº 7/2021-00024.
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa esPecializada Para PrestaÇÃo 
de serviÇos de liMPeza coM saNitizaÇÃo e desiNfecÇÃo Nos PrÉ-
dios Públicos do MUNicÍPio de saNta bárbara do Pará,Para fiNs 
de PreveNÇÃo e eNfreNtaMeNto da PaNdeMia do Novo coroNavÍ-
rUs caUsador do covid-19.
coNtratada: d Maia MacHado - cNPj: 33.282.577/0001-92 - coNtra-
to: 20210049 / valor total: r$ 182.728,39 (cento e oitenta e dois mil 
e setecentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos).
data de assiNatUra: 22 de Março de 2021.
dYeNe cristiNa jardiM correa
secretaria de saúde.

Protocolo: 640576

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtA BÁRBARA Do PARÁ
ExtRAto DE DisPENsA DE LicitAção
origeM: disPeNsa de licitaÇÃo Nº 7/2021-00026
objeto: aqUisiÇÃo eMergeNcial de teste coM aNtÍgeNo coroNa-
vÍrUs,Para ateNder as Necessidades UrgeNtes da secretaria 
MUNiciPal de saúde do MUNicÍPio de saNta bárbara do Pará,Para 
fiNs de PreveNÇÃo e eNfreNtaMeNto da PaNdeMia do Novo coro-
NavÍrUs caUsador do covid-19.
coNtratada: bj barbosa coMercio & serviÇos - eireli - cNPj: 
33.471.717/0001-70, valor total: r$ 416.700,00 (quatrocentos e de-
zesseis mil e setecentos reais).
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 24, inciso iv da lei nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993 e suas alterações.
santa bárbara do Pará, 18 de Março de 2021.
dYeNe cristiNa jardiM correa
secretaria de saúde

Protocolo: 640572
PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtA BÁRBARA Do PARÁ
ExtRAto DE DisPENsA DE LicitAção
origeM: disPeNsa de licitaÇÃo Nº 7/2021-00025
objeto: aqUisiÇÃo de ciliNdros de oxigêNio Para o eNfreNtaMeNto 
da eMergêNcia de saúde Pública decorreNte do covid-19 ateNdeN-
do as Necessidades UrgeNtes da secretaria MUNiciPal de saúde 
do MUNicÍPio de saNta bárbara do Pará/Pa,atÉ a coNtrataÇÃo Por 
Meio de iNstaUraÇÃo de regUlar Processo licitatÓrio.
coNtratada: s. H. coMercio & traNsPortes  - cNPj: 06.123.352/0001-
10, valor total: r$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais).
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 24, inciso iv da lei nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993 e suas alterações.
santa bárbara do Pará, 17 de Março de 2021.
dYeNe cristiNa jardiM correa
secretaria de saúde

Protocolo: 640573
PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtA BÁRBARA Do PARÁ
ExtRAto DE coNtRAto
origeM: disPeNsa de licitaÇÃo Nº 7/2021-00026.
objeto: aqUisiÇÃo eMergeNcial de teste coM aNtÍgeNo coroNa-
vÍrUs,Para ateNder as Necessidades UrgeNtes da secretaria 
MUNiciPal de saúde do MUNicÍPio de saNta bárbara do Pará,Para 
fiNs de PreveNÇÃo e eNfreNtaMeNto da PaNdeMia do Novo coro-
NavÍrUs caUsador do covid-19.
coNtratada: bj barbosa coMercio & serviÇos - eireli - cNPj: 
33.471.717/0001-70 - coNtrato: 20210056 / valor total: r$ 
416.700,00 (quatrocentos e dezesseis mil e setecentos reais).
data de assiNatUra: 18 de Março de 2021.
dYeNe cristiNa jardiM correa
secretaria de saúde.

Protocolo: 640574
PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtA BÁRBARA Do PARÁ
ExtRAto DE DisPENsA DE LicitAção
origeM: disPeNsa de licitaÇÃo Nº 7/2021-00024
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa esPecializada Para PrestaÇÃo 
de serviÇos de liMPeza coM saNitizaÇÃo e desiNfecÇÃo Nos PrÉ-
dios Públicos do MUNicÍPio de saNta bárbara do Pará,Para fiNs 
de PreveNÇÃo e eNfreNtaMeNto da PaNdeMia do Novo coroNavÍ-
rUs caUsador da covid-19.
coNtratada: d Maia MacHado  - cNPj: 33.282.577/0001-92, valor 
total: r$ 182.728,39 (cento e oitenta e dois mil e setecentos e vinte e 
oito reais e trinta e nove centavos).
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 24, inciso iv da lei nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993 e suas alterações.
santa bárbara do Pará, 22 de Março de 2021.
dYeNe cristiNa jardiM correa
secretaria de saúde

Protocolo: 640578

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PREGão ELEtRôNico Nº 005/2021-sEMtEPs.
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna publico que realizará 
licitação objetivando aquisição de kit enxoval de bebê, para atender a de-
manda da secretaria Municipal de trabalho e Promoção social do Municipio 
de santa izabel do Pará; sessao Pública: 13 de abril 2021, às 09 hs, 
horário de brasília, www.comprasnet.gov.br. edital disponível: endereço 
eletrônico: http://www.comprasnet.gov.br (Uasg 455288) e tcM Pa – in-
formações e-mail: pregoeiropmsip@gmail.com.
rosinaldo ferreira de freitas
Pregoeiro cPl/PMsiP.

Protocolo: 640536


