
 diário oficial Nº 34.626  97 Sexta-feira, 02 DE JULHO DE 2021

coNTraTada (o): MEd VET diSTriBUidora dE MEdicaMENToS EirEli.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM forNEciMENTo 
coM ENTrEGa ParcElada dE MEdicaMENToS, Para USo do HoSPÍTal 
GEral dE ParaUaPEBaS EValdo BENEVidES (HGP), UNidadES dE SaÚ-
dE da aTENÇao BáSica (aB), aSSiSTENcia farMacEUTica (af), cENTro 
dE TESTaGEM aNÔNiMa (ViSa/cTa), UNidadES dE ProNTo aTENdiMENTo 
(UPa), SErViÇo dE aTENdiMENTo MoVEl E UrGÊNcia (SaMU), cENTro dE 
aTENÇÃo PSicoSSocial- caPS, SErViÇo dE aTENÇÃo doMiciliar - Sad 
E PolicliNica, PErTENcENTES a SEcrETaria MUNiciPal dE SaUdE, No 
MUNiciPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 58.086,20 (cinquenta e oito mil, oitenta 
e seis reais e vinte centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 06(seis) meses, iniciando a partir da 
assinatura pelas partes.
daTa dE EMiSSao: 19 de Janeiro de 2021.
daTa do ENcErraMENTo: 25/06/2021.

Protocolo: 674818
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

reaViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-018PMPd
a Prefeitura Municipal de Pau d’arco - Pa, através da Prefeitura Municipal 
de Pau d’arco, por intermédio do Setor de licitação, torna público que, fará 
realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico tipo menor preço por 
item, objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS ViSaNdo fUTUra coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada forNEciMENTo dE MaTEriaiS dE coNSTrU-
ÇÃo Para aTENdiMENTo da PrEfEiTUra MUNiciPal dE PaU d’arco/
Pa E SUaS SEcrETariaS/fUNdoS coNforME o TErMo dE rEfErEN-
cia. data e horário do recebimento das propostas: até às 09:00 horas 
do dia 14/07/2021. data e horário do início da disputa: 09:05 horas do 
dia 14/07/2021. de acordo com o que determina a legislação vigente, a 
realizar-se no Portal de compras Pública https://www.portaldecompras-
publicas.com.br. o procedimento licitatório obedecerá ao disposto na lei 
federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, dE 20 de 
setembro de 2019, lei nº 8.666/93 e demais legislação e suas alterações 
posteriores que lhe foram introduzidas. o Edital e seus anexos encontram-
se à disposição dos interessados no Portal de compras Púbicas https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura na Url https://
paudarco.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e no Mural das licitações do 
TcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.br a partir da publicação deste aviso.
PaU d’arco - Pa, 01 de julho de 2021.
GilVaN coSTa dE oliVEira
Pregoeiro
PorTaria nº 06/2021-GPM/Pd

Protocolo: 675165
eXtrato do 1º terMo aditiVo de VaLor
CONTRATO Nº: 20200073 oriGEM: ToMada dE PrEÇoS Nº 2/2020-
006fMS coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal/fUNdo MUNiciPal dE 
SaÚdE dE PaU d’arco-Pa coNTraTada: oliVEira riBEiro coNTrUTo-
ra E ENGENHaria EirEli, cNPJ. Sob o n.º 30.321.717/0001-04. oBJETo: 
constitui o acréscimo de 8,50 e supressão de 8 ,28 nos valores unitá-
rios dos itens do contrato no 20200073, dos quais totalizavam o valor r$ 
15.484,45 (Quinze mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e 
cinco centavos), de acréscimo no valor do contrato e como descritos neste 
presente instrum ento de alteração contratual, os quais passaram a ser 
num total de r$ 202.398,28 (duzentos e dois mil trezentos e noventa e 
oito reais e vinte e oito centavos) conforme planilha de reprogramação em 
anexo:daTa da aSSiNaTUra: 28 de junho de 2021.

Protocolo: 675167
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de terMo aditiVo. ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo ao 
contrato nº 20183001. contratante: fundo Municipal de Educa-
ção de Placas. contratado: Estrutural construções e Serviços Eireli 
- cNPJ08.928.777/0001-22. objeto: obras de reforma e ampliação da 
Escola Estadual de Ensino fundamental e Médio Presidente Tancredo Ne-
ves. alteração: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, nos 
termos do art. 65, inciso i, alínea ‘b’ da lei 8.666/93 Vigência 29 de Junho 
de 2021 até 25 de dezembro de 2021 data de assinatura 22 de Junho de 
2021 - dotação orçamentária: 12.361.0402.1.046-reforma e ampliação 
de unidades Escolares, 44.90.51.00 - obras e instalações. ordenador res-
ponsável: Marcelo Wilton rodrigues leal.

Protocolo: 675169

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
retiFicaÇÃo de aViso do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-230607
Na publicação do Diário Oficial do Estado do Pará - IOEPA do dia 
01/07/2021. Edição nº 34.625. Página 330. rETificaÇÃo. onde lê-se: 
aquisição de pontos de internet em atendimento as necessidades da Pre-
feitura Municipal, fundo Municipal de Educação, fundo Municipal de Saúde 
e fundo Municipal de assistência Social de Portel/Pa. lEia-SE: aquisição 
de pontos de internet em atendimento as necessidades da Prefeitura Mu-
nicipal, fundo Municipal de Educação, fundo Municipal de Saúde, fundo 
Municipal de assistência Social e fundo Municipal de Meio ambiente de 
Portel/PA. As demais disposições permanecem inalteradas e são ratificadas 
por este instrumento.
Michell Maranhão
Pregoeiro

Protocolo: 675143
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
aVisos de LicitaÇÃo. o Município de Prainha/Pá/ Secretaria de ad-
ministração, torna público que se fará realizar o Pregão Presencial SrP 
n°9/2021-210601, tipo menor preço por item, abertura dia 14/07/2021, às 
10:00h min horário local. objeto: registro de Preço Para Eventual contra-
tação de Empresa Para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e 
corretiva, Serviços de lavagem em Maquinas e Veiculos automotores, para 
atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e fundos Municipais de 
Prainha/Pa.retirada do edital na Sala de licitação da Prefeitura Municipal 
de Prainha, situado na Pa 419, Prainha / Jatuarana, km 01 - Bairro Jardim 
Planalto - Prainha - Pará, das 08:00 as 12:00h e pelo e-mail:  licitaprh@
gmail.com e https://www.prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.pa.gov.br/
O Município de Prainha/Pá Secretaria de Administração, torna públi-
co que se fará realizar o Pregão Presencial SRP n°9/2021-170602, 
tipo menor preço por item, abertura dia 15/07/2021, às 09:30h min horário 
local. objeto: registro de Preço Para Eventual contratação de Empresa Para 
Prestação de Serviços de locação de Veiculos, Equipamentos e Embarcações 
diversas, Para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e fundos 
Municipais de Prainha/Pa. retirada do edital na Sala de licitação da Prefeitura 
Municipal de Prainha, situado na Pa 419, Prainha / Jatuarana, km 01 - Bairro 
Jardim Planalto - Prainha - Pará, das 08:00 as 12:00h e pelo e-mail:  licita-
prh@gmail.com e https://www.prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.pa.gov.
br/. davi Xavier de Moraes - Prefeito Municipal
aViso de cHaMada PÚBLica. o Município de Prainha/Pá/ secre-
taria de Educação torna público o EDITAL DE CHAMADAPÚBLICA Nº 
002/2021- seMed, para aquisição de Gêneros alimenticios da agricultura 
de Empreendedor familiar rural para o atendimento ao Programa Nacional de 
alimentação Escolar. data e local para entrega dos envelopes: de 05 a 30 de 
julho de 2021, das 08:00h às14:00h, Sala de licitação da Prefeitura Municipal 
de Prainha/Pa, situado na Pa 419, Prainha/ Jutuarana, km 01 - Bairro Jardim 
Planalto - Prainha/Pa, ou pelo e-mail:licitaprh@gmail.com. abertura dos en-
velopes: dia 30 de julho de 2021, às 11:00h na Sala de licitação da Prefeitura 
Municipal de Prainha/Pa, situado na Pa 419, Jutuarana, km 01 -Bairro Jardim 
Planalto - Prainha/Pa, com comissão Permanente de licitação. Edson Guerra 
azevedo costa - Secretario Mun. de Educação.

Protocolo: 675171
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ
retiFicaÇÃo - aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura informa que no dia 22 de junho de 2021 na pag. 115, Edição 
34.618, por equívoco foram digitados alguns dados incorretos no PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 0020/2021 para rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE cESTaS BáSicaS, oBJETiVaNdo aTENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social do 
MUNicÍPio dE SaNTa BárBara do Pará/Pa
onde se lê: a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento 
será no dia 02 de julho de 2021.
leia-se: a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será 
no dia 05 de julho de 2021.

Protocolo: 675172
Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa
aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará/Pa torna público a aber-
tura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0033/2021, para rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE fraldaS dEScarTáVEiS GE-
riáTricaS, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 


