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EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210486

ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2021-042PMP
Parte: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS - ESTADO DO PARÁ.
Finalidade: Que terá por objeto, Registro de preço para aquisição de kits enxovais (auxílio
natalidade), para recém-nascidos destinados a gestantes em situação de vulnerabilidade
social, atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, do município de
Parauapebas, estado do Pará.
Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir de sua
assinatura conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2021-042PMP.
Fonte de recursos: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Preços: Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do P R EG ÃO
ELETRÔNICO Nº 8/2021-042PMP, conforme abaixo:
Empresa: M7 ACESSÓRIOS EIRELI; C.N.P.J. nº 12.383.275/0001-30, estabelecida à RUA JOSÉ
VENÂNCIO, Nº 461, VILA VIRGINIA, Ribeirão Preto SP, (16) 3904-8882, representada neste
ato pelo Sr(a) MARIA DO CARMO ABRAHÃO SALOMÃO, C.P.F. nº 047.561.968-45, R.G. nº
8.458.443-9 SSP SP.
ITEM 00002 00003
VALOR TOTAL R$ 328.262,40
Obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.parauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 08 de setembro de 2021.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210470

ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-031PMP
Parte: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS - ESTADO DO PARÁ.
Finalidade: Que terá por objeto, Registro de preços para contratação de empresa (s) para
fornecimento de equipamentos permanentes e suprimentos de informática, para suprir as
necessidade de atualização do Parque Computacional, bem como a expansão do
quantitativo de equipamento de tecnologia, de acordo com o levantamento realizado,
buscando a exigida economicidade, agilidade e eficiência nas ações das Secretarias e suas
Coordenadorias, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir de sua
assinatura conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020-031PMP
Fonte de recursos: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Preços: Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do P R EG ÃO
ELETRÔNICO Nº 8/2020-031PMP, conforme abaixo:
Empresa: HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
LTDA EPP; C.N.P.J. nº 24.802.687/0001-47, estabelecida na AHCGN CR Quadra 702/703,
S/N, Bloco A, Loja 47, Parte EA, Asa Norte, Brasília-DF, representada neste ato pelo Sr(a).
CARLOS ALBERTO MOREIRA, C.P.F. nº 480.361.101-72.
ITEM 00011 00012 00013 00014
VALOR TOTAL R$ 222.414,26
Obs: Este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.parauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 31 de Agosto de 2021

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20210517- ORIGEM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2021-038PMP
CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATADA(O) AMAZONIA MIX EIRELI
OBJETO Contratação de empresa especializada em fornecimento, de forma parcelada, de
fraldas descartáveis para uso domiciliar e hospitalar, destinadas a usuários com
diagnósticos de incontinência urinária e anal no âmbito do SUS, para atender a Secretaria
Municipal de Saúde de Parauapebas, Estado do Pará.
VALOR TOTAL R$ 12.846,48 (doze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito
centavos).
VIGÊNCIA 06 (seis) meses, iniciando-se a partir da data de assinatura das partes
Data de Emissão 20 de setembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
AVISO DE ALTERAÇÃO

PE Nº 17/2021
A Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras, através da Secretaria Municipal de

Saúde, torna público aos interessados a retificação do Aviso de licitação alusivo ao Pregão
Eletrônico nº 017/2021-SRP, publicado em 24/09/2021. Onde lê-se: "abertura dia
12/10/2021", leia-se: "abertura dia 13/10/2021". Os demais conteúdos permanecem
inalterados.

WILLIAN DA SILVA GOMES
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° 9/2021-071001

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° 9/2021-071001 A Câmara Municipal de
Portel/PA, torna público o processo licitatório a seguir: Processo Nº 9/2021-071001.
Objeto: Registro de Preço para Contratação de empresa para eventual Serviço de
Manutenção de Ar condicionado em atendimento as necessidades da Câmara Municipal de
Portel/PA, conforme demais especificações contidas no termo de referência. Maiores
Informações no Endereço: Av. Floriano Peixoto, 415, Centro, Portel/PA ou
https://www.licitanet.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. Abertura da sessão:
07/10/2021 às 10h00 no site www.licitanet.com.br.

ALEX TRINDADE BARBOSA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo do Contrato nº 20210814, tem por objeto a alteração do seu valor global de
R$ 319.363,80 (trezentos e dezenove mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta
centavos) passando o Contrato a ter o valor global de R$ 458.215,50(quatrocentos e
cinquenta e oito mil, duzentos e quinze reais e cinquenta centavos). Contratante: Fundo
Municipal de Educação, Originário ao PPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2021-012.
Contratada (O): V L P de Queiroz Comércio - Me, CNPJ n° 17.383.496/0001-22. Objeto:
Registro de Preço Para Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecível e Não
Perecível, Para Compor os Kits de Alimentos aos Estudantes Matriculados na Rede
Municipal de Ensino do Município de Quatipuru/Pa. Conforme Fundamentação Legal nos
termos do Art. 65, Inciso II Alínea "d", da Lei Federal Nº 8.666/93. Permanecem inalteradas
as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo, passando a
vigorar a partir da data 22/09/2021

R E T I F I C AÇÕ ES

Na publicação circulada no dia 13/09/2021 no D.O.U - Edição 173 -
seção 3, pág. 260. onde se lê: vigência 03/09/2021 a 31/12/2021 - leia-se:
vigência 03/09/2021 a 01/09/2022. O restante permanece inalterado.

Na publicação circulada no dia 22/09/2021 no D.O.U - Edição 180 -
seção 3, pág. 302. onde se lê: Conforme Fundamentação Legal nos termos do
Art. 65, Inciso II § 6º, da Lei Federal Nº 8.666/93. leia-se: Conforme
Fundamentação Legal nos termos do Art. 65, Inciso II alínea "d", da Lei Federal
Nº 8.666/93.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2021-014/ REPUBLICAÇÃO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 20210908-01/GAB/PMQ/PA. 1.

O Pregoeiro Oficial do Município de Quatipuru/Pa, no uso das prerrogativas que
lhe confere alei, comunica aos interessados que foram realizadas alterações no Edital e
Termo de Referencia do Procedimento Licitatório na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP
Nº 9/2021-014, objetivando Registro de Preço Para Eventual Fornecimento de Gêneros
Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis, para atender as necessidades das Unidades
Administrativas e Prefeitura Municipal de Quatipuru/Pa, conforme Termo de Referência
retificado anexo ao Edital em destaque. 2. As alterações no Edital e no Termo de
Referencia refere-se adequação dos itens e na planilha de formação de preços, bem como
adequações no Edital. 3. A sessão pública agendada para as 10h00min do dia 30/09/2021,
Foi Remarcada Para as 10h00min do dia 07/10/2021. Edital com as devidas alterações
deverá ser retirado no Site oficial do Município, https:
//quatipuru.pa.gov.br/categoria/licitacoes/,https://www.portaldecompraspublicas.com.br e
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes

Quatipuru/Pa, 24 de Setembro 2021.

RAIMUNDO DE J. DE C. PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 11.190.128/0001-81.
Processo Licitatório nº 116/2021
Chamada Pública nº 004/2021
CONTRATO Nº 529/2021 - ALVES & DINIZ LTDA. CNPJ: nº 17.830.011/0001-00 - Objeto: -
Prestação de serviços pela contratada em atendimento médico ambulatorial junto a
estratégia de saúde da família - ESF, em atendimento aos usuários do sistema único de
saúde - sus no âmbito municipal (in locu), compreendendo: serviços de consultas
ambulatoriais e atividades análogas, procedimentos de rotina pertinentes à profissão a
serem realizados junto aos ESF da rede pública municipal, conforme escala de trabalho
elaborado pela contratante e demanda apresentada, obedecendo aos seguintes critérios,
condições e escala de trabalho a serem administrados diretamente pela secretaria
municipal de saúde/fundo municipal de saúde de Redenção-PA-Assinatura: 01/09/2021,
Vigência: inicio: 01/09/2021 término: 01/09/2022. Valor estima-se o valor mensal do
presente Contrato em R$ 13.000,00 (Treze mil reais), ou valor global previsto e estimado
em R$ 156.000,00 (Cento e cinquenta e seis mil reais).

CONTRATADA: CONTRATO Nº 530/2021 - CHALUPE E PAIVA LTDA. CNPJ: nº
07.632.500/0001-95 - Objeto: - prestação de serviços pela contratada em atendimento
médico ambulatorial e/ou hospitalar na especialidade de clínica geral aos usuários do
sistema único de saúde - sus no âmbito municipal (in locu) junto ao hospital municipal dra.
Iraci Machado de Araújo, compreendendo: pequenas cirurgias, consultas e visitas médicas,
prescrição médica, administração de medicamentos, preenchimento e assinaturas em
laudos médicos/aihs, anestesias, atendimento aos diversos programas de saúde e demais
procedimentos de rotina pertinentes à profissão a serem realizados junto às unidades de
saúde/hospitais da rede pública municipal, conforme escala de trabalho elaborada pela
contratante e demanda apresentada, obedecendo aos seguintes critérios, condições e
escala de trabalho a serem administrados diretamente pela secretaria municipal de
saúde/fundo municipal de saúde de Redenção-PA-Assinatura: 01/09/2021, Vigência: inicio:
01/09/2021 término: 01/09/2022. Valor estima-se o valor mensal do presente Contrato em
R$ 39.000,00 (Trinta e nove mil reais), ou valor global previsto e estimado em R$
468.000,00 (Quatrocentos e sessenta e oito mil reais).

CONTRATADA: CONTRATO Nº 531/2021 - CIRÚRGICA VIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. CNPJ:
nº 29.919.061/0001-39 - Objeto: - Prestação de serviços pela contratada em atendimento
médico ambulatorial e/ou hospitalar na especialidade de cirurgia geral aos usuários do
sistema único de saúde - sus no âmbito municipal (in locu) junto aos hospitais municipais
dra. Iraci Machado de Araújo e dr. Pedro Paulo Barcauí (materno infantil), compreendendo:
serviços de cirurgia geral, diagnóstico e tratamento de enfermidades passíveis de
abordagem por procedimento cirúrgico, tais como cirurgia abdominal e do trauma, tais
como implante de cateter, colecistectomia, apendicectomia, vasectomia e similares,
diverticular dos cólons ou hemorroidectomia, procedimentos clínicos, cirurgias de urgência
e emergência, procedimentos de rotina pertinentes à profissão a serem realizados junto
aos hospitais da rede pública municipal, conforme escala de trabalho elaborada pela
contratante e demanda apresentada, obedecendo aos seguintes critérios, condições e
escala de trabalho a serem administrados diretamente pela secretaria municipal de
saúde/fundo municipal de saúde em Redenção-PA-Assinatura: 01/09/2021, Vigência: inicio:
01/09/2021 término: 01/09/2022. Valor estima-se o valor mensal do presente Contrato em
R$ 21.900,00 (Vinte e um mil e novecentos reais), e até o limite de 10 (dez) procedimentos
cirúrgicos de urgência e emergência, no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) cada,
totalizando valor global previsto e estimado em R$ 322.800,00 (trezentos e vinte e dois mil
e oitocentos reais).

CONTRATADA: CONTRATO Nº 532/2021 - CLÍNICA ANESTESIOLÓGICA REDENÇÃO LTDA.
CNPJ: nº 14.919.623/0001-77 - Objeto: - Prestação de serviços pela contratada em
atendimento médico ambulatorial e/ou hospitalar na especialidade de anestesista aos
usuários do sistema único de saúde - sus no âmbito municipal (in locu) junto ao hospital
municipal dr Pedro Paulo Barcaui (materno infantil) e hospital municipal dra. Iraci Machado
de Araújo, compreendendo: serviços de anestesiologia e atividade análogas, procedimentos
de rotina pertinentes à profissão a serem realizados junto aos hospitais da rede pública
municipal, conforme escala de trabalho elaborada pela contratante e demanda
apresentada, obedecendo aos seguintes critérios, condições e escala de trabalho a serem
administrados diretamente pela secretaria municipal de saúde/fundo municipal de saúde
de Redenção-PA-Assinatura: 01/09/2021, Vigência: inicio: 01/09/2021 término: 01/09/2022.
Valor forma estima-se o valor mensal do presente Contrato em R$ 66.800,00 (Sessenta e
seis mil e oitocentos reais), ou valor global previsto e estimado em R$ 801.600,00
(Oitocentos e um mil e seiscentos reais).

CONTRATADA: CONTRATO Nº 533/2021 - CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DO
TOCANTINS SOCIEDADE SIMPLES. CNPJ: nº 27.350.985/0001-31 - Objeto: - Prestação de
serviços pela contratada em atendimento médico ambulatorial e/ou hospitalar na
especialidade de ortopedia e traumatologia aos usuários do sistema único de saúde - sus
no âmbito municipal (in locu) junto ao hospital municipal dra. Iraci Machado de Araújo,
compreendendo: de ortopedia e traumatologia e atividade análogas, procedimentos
clínicos, tratamentos do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, cirurgia do sistema
osteomuscular e outras cirurgias tais como: cirurgia de mão, tendinite em geral, tumores
das partes moles, redução aberta, redução de fraturas, curativos cirúrgicas, exérese de
corpo estranho, exérese de próteses e cirurgias em geral, procedimentos de rotina
pertinentes à profissão a serem realizados junto ao hospital da rede pública municipal,
conforme escala de trabalho elaborada pela contratante, e demanda apresentada,
obedecendo aos seguintes critérios, condições e escala de trabalho a serem administrados
diretamente pela secretaria municipal de saúde/fundo municipal de saúde de Redenção-
PA-Assinatura: 01/09/2021, Vigência: inicio: 01/09/2021 término: 01/09/2022. Valor,
estima-se o valor mensal do presente Contrato em R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais),
ou valor global previsto e estimado em R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).

CONTRATADA: CONTRATO Nº 534/2021 - CLÍNICA PLANVIDA LTDA. CNPJ: nº
07.279.853/0001-53 - Objeto: - Prestação de serviços pela contratada em atendimento de
clínica médica na atenção primária ambulatorial e/ou hospitalar, compreendendo:
consultas da clínica médica ambulatorial, diagnóstico e tratamento de doenças, realizar
procedimentos de rotina pertinentes à profissão a serem realizados junto as estratégias de
saúde da família - ESF hospital da rede pública municipal, conforme escala de trabalho
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