
 diário oficial Nº 34.585  103 Segunda-feira, 17 DE MAIO DE 2021

o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
central de licitações e contratos da PrEfEiTUra MUNiciPal dE Pa-
raUaPEBaS, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bair-
ro Beira rio ii, cidade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste 
aviso, no horário de expediente (das 8 às 14h), e ainda através dos sítios: 
www.comprasnet.gov.br, www.governotransparente.com.br/transparen-
cia/4507490, consultar no ícone licitações ou no Portal do TcM-Pa www.
tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.
ParaUaPEBaS - Pa, 14 de Maio de 2021.
lEo MaGNo MoraES cordEiro
Pregoeiro

Protocolo: 656106
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20200033
oriGEM: coNTraTo nº 20200033
dEcorrENTE: caroNa Nº a/2020-001SEMEd
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMEd
coNTraTado: TiNS SolUÇÕES corPoraTiVaS EirEli.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS dE iNforMaTica (oUTSoUrciNG 
DE IMPRESSAO, INCLUINDO: GERENCIAMENTO ATRAVES DE SOFTWARE 
Para coNTaBiliZaÇao, ProdUÇao dE docUMENToS fiSicoS colo-
ridoS, PrETo E BraNco, diGiTaliZaÇao E ENcadErNaÇao), Para 
aTENdEr aS NEcESSidadES do fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇao do 
MUNiciPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 573.300,00 (quinhentos e setenta e 
três mil e trezentos reais)
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 04 de fevereiro de 2020 a 04 de fe-
vereiro de 2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: r$ 1.146.600,00 (hum milhão, cento 
e quarenta e seis mil e seiscentos reais)
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: 04 de fevereiro de 2020 a 04 de 
fevereiro de 2022.
Valor adiTado No 1º Tac: r$ 573.300,00 (quinhentos e setenta e três 
mil e trezentos reais) E  o PraZo dE 12 (doze) meses (04 de fevereiro de 
2021a 04 de fevereiro de 2022).
daTa do adiTiVo: 25/01/2021.

Protocolo: 656117
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato 1º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 
20210087
oriGEM: coNTraTo nº 20210087
dEcorrENTE: ToMada dE PrEÇoS Nº 2/2020-004SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/SEMoB
coNTraTada: MiraNda E fariaS coNSTrUÇoES EirEli.
oBJETo: coNSTrUÇÃo da PraÇa coM árEaS dE ESPorTE, rEcrEa-
ÇÃo E aliMENTaÇÃo No Bairro NoVa caraJáS No MUNicÍPio dE Pa-
raUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 1.395.226,22(Um Milhão, Trezentos e No-
venta e cinco Mil, duzentos e Vinte e Seis reais e Vinte e dois centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 11 de fevereiro de 2021 a 09 de ou-
tubro de 2021
Valor do coNTraTo aPÓS 1º aPT: r$ 1.542.515,21 (Hum milhão, quinhen-
tos e quarenta e dois mil, quintentos e quinze reais e vinte e um centavos).
ViGENcia do coNTraTo aPÓS 1º aPT: inalterada.
Esse reajustamento é baseado nos Índices iNcc-M (Índice Nacional de 
custo de construção) entre os meses de aBril/2020 e MarÇo/2021, con-
forme demonstrado pela formula que consta no Parecer Técnico anexo ao 
memorando 1512/2021SEMoB.
daTa do 1º aPoSTilaMENTo: 12/05/2021

Protocolo: 656118
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210226
oriGEM PrEGÃo Nº 8/2020-019PMP
coNTraTaNTE fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social
coNTraTada(o) MUSTafÉ & BorGES lTda
oBJETo aquisição de Gêneros alimentícios (Perecíveis - frutas e legumes, 
Suplementos alimentares, carnes, frios e resfriados, Polpas e Pães), des-
tinados à alimentação dos usuários atendidos pelas unidades da Secretaria 
Municipal de assistência Social, no Município de Parauapebas, Estado do Pará
Valor ToTal r$ 6.120,00 (seis mil, cento e vinte reais)
ViGÊNcia 04 (quatro) meses, contados a partir da assinatura das partes
daTa dE EMiSSÃo 07 de Maio de 2021

Protocolo: 656179

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de HoMoLoGaÇÃo. PrEGÃo ElETrÔNico Nº 015/2021. o fun-
do Municipal de Educação, torna público que conforme processo administra-
tivo 047/2021, referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2021, e nos termos 
da legislação vigente, foi homologado seu resultado no dia 13/05/2021, 
pelo secretário de Educação, Marcelo Wilton Rodrigues Leal, Registro de 

Preço Para Contratação de Empresa Para Fornecimento de Material gráfico 
para atender as necessidades da Sec. Mun. de Educação. Vencedora total: 
Print Midia Comunicacao Visual Eireli 18.457.557/0001-11. Marcelo Wilton 
rodrigues leal - Sec. Mun. de Educação.

Protocolo: 656332

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-310503
o fundo Municipal de Educação de Portel, através da Prefeitura Municipal 
de Portel/Pa, torna público o processo licitatório a seguir: Processo Nº 
9/2021-310503. objeto: contratação de empresa para eventual confecção 
de cadernos de atividades para a rede de ensino do Município de Portel/
Pa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital 
e seus anexos. Maiores informações 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: 31/05/2021 às 13h00 no site www.
licitanet.com.br.
Michell Maranhão
Pregoeiro

Protocolo: 656359

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
aViso de aLteraÇÃo. toMada de PreÇo N° 2021-250105. a Pre-
feitura Municipal de Prainha/Pa, através da comissão Permanente de lici-
tação - cPl, Torna Público  a remarcação da sessão pública marcada para 
o dia 14/05/2021, às 10:00  hs, para remarcar e alterar a data da sessão 
pública para o dia 19/05/2021, às 10:00 hs, da licitação na modalidade 
ToMada dE PrEÇoS Nº 2021250105, que tem como objeto: Segunda 
chamada para contratação de Empresa para construção da orla do distrito 
de Santa Maria do Uruará, no Município de Prainha-Pa, de acordo com 
registrado no contrato de repasse nº 873035/MTUr/caiXa. Permanecendo 
inalterada as demais condições do edital. Joaci da costa Pereira - Presiden-
te da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 656333

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de MoBiLidade e traNsito - sMt
Portaria Nº 021/2021 - GaB/sMt
SaNTarÉM - Pa, 12 dE Maio dE 2021.
o Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito, Sr. Paulo Jesus da Silva, 
no uso de suas atribuições legais, conforme decreto Nº 009/2021 - GaP/
PMS, de 01 de janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e 
em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores.
rESolVE
art. 1º - designar os servidores abaixo indicados para com observância 
da legislação vigente, atuar como fiscais do contrato celebrado entre a 
Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito e a empresa fornecedora de 
materiais de construção, elétricos, de proteção e segurança, ferramentas e 
equipamentos permanentes.
fiscal Titular: JoSÉ MairToN fErrEira - Matrícula nº 85937.
fiscal Substituto: MarcoS JoSE loPES BENTES - Matrícula nº 87336.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, apli-
cando-se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em 
execução.
dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do Secretá-
rio Municipal de Mobilidade e Trânsito, aos doze dias de maio de dois mil 
e vinte um.
Paulo Jesus da Silva
Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito
decreto nº 009/2021 - GaP/PMS

Protocolo: 656334
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo - seMed
eXtrato de Portaria de FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 083/2021 - seMed
a Secretária Municipal de Educação, Sra. Maria JoSÉ Maia da SilVa, 
conforme decreto nº 005/2021, de 01 de janeiro de 2021. rESolVE: art. 
1º - Designar os servidores abaixo indicados para atuar como fiscais dos 
contratos celebrados entre a Secretaria Municipal de Educação e Sendo 


