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vigência do contrato até 12 de julho de 2021 e o Acréscimo ao quantitativo do contrato
firmado entre as partes, em 12/03/2020, nos termos previstos em sua Cláusula Decima
Quinta. Do Valor do Termo Aditivo: O valor deste termo aditivo para cobrir as despesas
financeiras relativas ao acréscimo do contrato original, que possui o valor de R$ 547.527,10
(quinhentos e quarenta e sete mil quinhentos e vinte e sete reais e dez centavos) será de
R$ 136.881,77 (cento e trinta e seis mil oitocentos e oitenta e um reais e setenta e sete
centavos), perfazendo um total de R$ 684.408,87 (seiscentos e oitenta e quatro mil
quatrocentos e oito reais e oitenta e sete centavos). RATIFICAÇÃO: As demais Cláusulas do
Contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo,
ratificadas, sem a aplicação de reajuste de valor. Fundamento: O presente aditivo encontra
embasamento legal no art.57, inciso ii e no artigo 65, inc. II, alínea b da Lei Fe d e r a l
8.666/93 e suas alterações. O presente Termo Aditivo de Acréscimo entra em vigor na data
de sua publicação. Assinatura: 10/03/2021.

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo de prorrogação de prazo e Acréscimo de quantitativo ao
Contrato nº 018/2020. Licitação: Pregão Presencial nº 9/2019 003 PMNT. Contratante:
Fundo Municipal de Educação, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.742.354/0001-77.
Contratado: L. D. da C. Correa - Epp; inscrita no CNPJ nº 07.905.455/0001-03. Objeto do
Contrato: Contratação de Pessoa Jurídica para o fornecimento de Materiais de Construção,
Elétrico e Hidráulico para atender as necessidades da Secretaria de Educação. Objeto do
Aditivo: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do
contrato até 12 de julho de 2021 e o Acréscimo ao quantitativo do contrato firmado entre
as partes, em 12/03/2020, nos termos previstos em sua Cláusula Decima Quinta. Do Valor
do Termo Aditivo: O valor deste termo aditivo para cobrir as despesas financeiras relativas
ao acréscimo do contrato original, que possui o valor de R$ 566.803,10 (quinhentos e
sessenta e seis mil oitocentos e três reais e dez centavos) será de R$ 141.700,77 (cento e
quarenta e um mil setecentos reais e setenta e sete centavos), perfazendo um total de R$
708.503,87 (setecentos e oito mil quinhentos e três reais e oitenta e sete centavos).
RATIFICAÇÃO: As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas e
são pelo presente Termo Aditivo, ratificadas, sem a aplicação de reajuste de valor.
Fundamento: O presente aditivo encontra embasamento legal no art.57, inciso ii e no
artigo 65, inc. II, alínea b da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. O presente Termo
Aditivo de Acréscimo entra em vigor na data de sua publicação. Assinatura: 10/03/2021.

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo de prorrogação de prazo e Acréscimo de quantitativo ao
Contrato nº 019/2020. Licitação: Pregão Presencial nº 9/2019 003 PMNT. Contratante:
Fundo Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.790.338/0001-00. Contratado:
L. D. da C. Correa - Epp; inscrita no CNPJ nº 07.905.455/0001-03. Objeto do Contrato:
Contratação de Pessoa Jurídica para o fornecimento de Materiais de Construção, Elétrico e
Hidráulico para atender as necessidades da Secretaria de Educação. Objeto do Aditivo: O
presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato
até 12 de julho de 2021 e o Acréscimo ao quantitativo do contrato firmado entre as partes,
em 12/03/2020, nos termos previstos em sua Cláusula Decima Quinta. Do Valor do Termo
Aditivo: O valor deste termo aditivo para cobrir as despesas financeiras relativas ao
acréscimo do contrato original, que possui o valor de R$ 356.953,65 (trezentos e cinquenta
e seis mil novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos) será de R$
89.238,41 (oitenta e nove mil duzentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos),
perfazendo um total de R$446.192,06 (quatrocentos e quarenta e seis mil cento e noventa
e dois reais e seis centavos). RATIFICAÇÃO: As demais Cláusulas do Contrato em referência
permanecem inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo, ratificadas, sem a aplicação de
reajuste de valor. Fundamento: O presente aditivo encontra embasamento legal no art.57,
inciso ii e no artigo 65, inc. II, alínea b da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. O
presente Termo Aditivo de Acréscimo entra em vigor na data de sua publicação.
Assinatura: 10/03/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0050/2021-SMS; REFERENTE AO PREGÃO SRP DE
LICITAÇÃO Nº 0010/2020/SMS; CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde/SMS;
CONTRATADO: ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI, inscrita sob o CNPJ de nº 07.955.424/0001-59; OBJETO: Aquisição de material
odontológico (consumo); VALOR TOTAL: R$ 326.442,17 (Trezentos e vinte seis mil
quatrocentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2021.
JANAÍNA PEREIRA FERREIRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 00011/2021-SMTPS; Processo Administrativo nº 00033/2021.
OBJETO: Locação do imóvel para servir de casa de casa de acolhimento para idosos. Valor
global: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais); com fundamento no Inciso X do Art. 24, da Lei
Federal nº 8.666/93. JOSÉ DE SOUSA LEITE. Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 0010/2021-FMDCA; Processo Administrativo nº 00032/2021.
OBJETO: Locação do imóvel para servir de casa de acolhimento para crianças e
adolescentes. Valor global: R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais); com fundamento no Inciso
X do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93. ANDRÉA RIBEIRO DE GUSMÃO CAMPOS.
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 13/2021 - PMON

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de Materiais Esportivos.
Abertura: 30/03/2021 às 09h:00min.

Informações: licitacaopmon@ourilandia.pa.gov.br, celular; (094) 991524617.

CARLITO LOPES SOUSA PEREIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20210090. ORIGEM INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-002SEMSA
CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATADA(O) CENTRO DE OLHOS DO SUL DO PARÁ LTDA EPP
OBJETO Contratação de empresa especializada na prestação de serviços complementares
de assistência médico-hospitalar e ambulatório, para atendimento de emergência/urgência,
em regime de 24 horas diárias, pré-hospitalares ou de reabilitação especializados em:
Oftalmologista, Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia, conforme tabela SUS, a serem
prestados aos indivíduos que deles necessitem, assistidos pela Secretaria Municipal de
Saúde de Parauapebas. VALOR TOTAL R$ 2.232.447,86 (dois milhões, duzentos e trinta e
dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos)
VIGÊNCIA 12 (doze) meses, iniciando - se a partir da data de assinatura das partes
DATA DA EMISSÃO 18 de Fevereiro de 2021

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20210109. ORIGEM INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-002SEMSA
CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATADA(O) BRAGA REIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
OBJETO Contratação de empresa especializada na prestação de serviços complementares
de assistência médico-hospitalar e ambulatório, para atendimento de emergência/urgência,
em regime de 24 horas diárias, pré-hospitalares ou de reabilitação especializados em:

Oftalmologista, Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia, conforme tabela SUS, a serem
prestados aos indivíduos que deles necessitem, assistidos pela Secretaria Municipal de
Saúde de Parauapebas.
VALOR TOTAL R$ 2.230.184,73 (dois milhões, duzentos e trinta mil, cento e oitenta e
quatro reais e setenta e três centavos)
VIGÊNCIA 12 (doze) meses, iniciando - se a partir da data de assinatura das partes
DATA DA EMISSÃO 22 de Fevereiro de 2021

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20210107. ORIGEM INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-002SEMSA
CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATADA(O) ESPINDOLA SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA - EPP
OBJETO Contratação de empresa especializada na prestação de serviços complementares
de assistência médico-hospitalar e ambulatório, para atendimento de emergência/urgência,
em regime de 24 horas diárias, pré-hospitalares ou de reabilitação especializados em:
Oftalmologista, Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia, conforme tabela SUS, a serem
prestados aos indivíduos que deles necessitem, assistidos pela Secretaria Municipal de
Saúde de Parauapebas.
VALOR TOTAL R$ 2.230.357,21 (dois milhões, duzentos e trinta mil, trezentos e cinquenta
e sete reais e vinte e um centavos)
VIGÊNCIA 12 (doze) meses, iniciando - se a partir da data de assinatura das partes
DATA DA EMISSÃO 22 de Fevereiro de 2021

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20210119. ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2020-003SEHAB
CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
CONTRATADA(O) FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (FADESP)
OBJETO Contratação de Instituição para realização de serviços especializados de estudo e
análise técnica para verificação da segurança estrutural e de fundações do Bloco 15, o qual
faz parte do Conjunto Habitacional Residencial Alto Bonito, no Município de Parauapebas,
Estado do Pará.
VALOR TOTAL R$ 81.999,99 (oitenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e
noventa e nove centavos)
VIGÊNCIA 60 (sessenta) dias, iniciando - se a partir da data de assinatura das partes
DATA DA EMISSÃO 03 de Março de 2021

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20210108
ORIGEM INEXIGIBILIDADE Nº 6/2021-002SEMSA
CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATADA(O) A&N SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME
OBJETO Contratação de empresa especializada na prestação de serviços complementares
de assistência médico-hospitalar e ambulatório, para atendimento de emergência/urgência,
em regime de 24 horas diárias, pré-hospitalares ou de reabilitação especializados em:
Oftalmologista, Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia, conforme tabela SUS, a serem
prestados aos indivíduos que deles necessitem, assistidos pela Secretaria Municipal de
Saúde de Parauapebas.
VALOR TOTAL R$ 2.231.994,26 (dois milhões, duzentos e trinta e um mil, novecentos e
noventa e quatro reais e vinte e seis centavos)
VIGÊNCIA 12 (doze) meses, iniciando - se a partir da data de assinatura das partes
DATA DA EMISSÃO 22 de Fevereiro de 2021

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2020-01PROSAP

A Prefeitura Municipal de Parauapebas, através da Comissão Especial de
Licitação, em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/1993 e disposições do Edital de
Licitação, torna público aos interessados que após decididos todos os recursos
administrativamente, a continuidade dos trabalhos relativos a abertura das propostas de
preços do processo licitatório na modalidade Concorrência de no 3/2020-01PROSAP, que
tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de
macro e micro drenagem, do sistema viário, de esgotamento sanitário, de abastecimento
de água, de urbanização e de iluminação pública da primeira etapa do Projeto de
Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação do Igarapé Lajeado, no Município
de Parauapebas, Estado do Pará, ocorrerá no dia 22 de Março de 2021, às 10:00 horas, na
Sala de Reuniões da Central de Licitações e Contratos, localizada no Centro Administrativo
da Prefeitura de Parauapebas, Morro dos Ventos, Sem Número, Quadra Especial, Lote
Especial, Bairro Beira Rio 2, Município de Parauapebas, Estado do Pará.

Parauapebas, PA, 16 de março de 2021.
DAYTON NEVES PEREIRA

Presidente da Comissão Especial de Licitação -
UEP/PROSAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 20210033. ORIGEM: PREGÃO Nº 9/2020-230102. Contratante: Fundo
Municipal de Assistência Social. Contratada(O): Bernardes & Farias Ltda, Cnpj
14.001.233/0001-13. Objeto: Contratação de Empresa Para Eventual Aquisição de Peças
Automotivas, para atender as necessidades das Secretarias e Fundos da Prefeitura
Municipal de Prainha. Valor Total: R$ 75.219,00 (setenta e cinco mil, duzentos e dezenove
reais). Vigência: 12 de março de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Assinatura: 12 de março
de 2021.

R E T I F I C AÇ ÃO

Na publicação realizada no D.O.U seção 3 pag. 166, nº 15, em 22 de janeiro de
2021, contrato 20200277;

ONDE SE LÊ: R$ 85.579,00 (oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove
reais);

LEIA -SE: valor, R$ 10.360,00 (dez mil trezentos e sessenta reais) as demais
informações continuam inalteradas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
AVISOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa n° 7/2021-240201. Objeto: Dispensa de licitação para contratação de empresa
especializada no fornecimento de material técnico e correlato, visando o combate ao novo
coronavírus - covid 19, no município de Primavera/Pa. Contratada: Polymedh Eireli. CNPJ:
63.848.345/0001-10. Valor Total: R$ 26.783,60 (vinte e seis mil setecentos e oitenta e três reais
e sessenta centavos). Fundamentação Legal Artigo 24, inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93, de
21 de junho de 1993.

Dispensa N° 7/2021-240202. Objeto: Dispensa de licitação para contratação de empresa para
fornecimento de teste rápido para detecção de SARS COV 2 (COVID 19), no intuito de atender
as necessidades urgentes decorrentes do novo coronavírus, no município de Primavera/Pa.
Contratada: Mednordeste Comercio de Medicamentos Eireili. CNPJ: 14.202.227/0001-24. Valor
Total: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Fundamentação Legal Artigo 24, inciso IV da Lei Federal n.º
8.666/93, de 21 de junho de 1993.

Primavera/PA, 16 de março de 2021.
ANTÔNIO CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR

Secretário de Saúde Primavera
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