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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

EXÍRA'O DE OONTRAÍO N9 20210418

pREGÃo ttÊrRôNrco sRp Ne 9/2021{002,1
Obieto: contÍatação de empresa esptrialirada ÍEra eventual @mpÍa de gêneÍ6
alimentÍcios, para distíibuição de cestâs bási6,.iunto a SEreraria Municipal de Assistência
56ial
contratante: tuNDo MUNICIPAL OE ASSISTÊNOA SOCIAI- CNPJ: 15.78i1.575/O00r-Ú.
Contratado: SOUSA E CARVALHO MERCIARIAS EM GERAL LTDA-ME- CNPJ|

24.009.202/0001-62.
Valor global RS 38.223,58 (trinta e oito mil, duzentos e vinte e três íeais e se$enta e oito
centavos). programa de Trabalho: [xêrcício 2021 Atividade 1501.082410012,2121
Manutenção dê concessão dos beneÍícios êventuai5, Cla$ifi@ção «ônômie 3.3.90.32.@
MateÍial, bem ou sru. p/ dist. gratuita, subelemento 3.3.90.32.15, no valor de RS

38.223,68
Visênçia: 28 de Derembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021.

EXTiATO D[ fONTnATO Nr 20210436

pREGÃo pREsENcraL sRp Nq 9/2021-0fl)os
objeto: Cont.atação de tmprêsa para eventual Íornecimento de mateÍiai! de expediente
para
atendeÍ e Ssretaria Municipal de Assistencia Social de Dom Eliseu/PA.
contratante: FUNDo MUNlclPÀL ot lsststtt'tctl sooAl., cNPl: 15.784.575,/0001-10.
contratador ARr\GUA|A COMÉRCIO Ê DISTRIBUIDORA LTDA- CNPJ: 05.955.105/@01-18.
valor globrl RS 5.114,00 (cinco mil, cento e quatorze reais)
ProSrama de Trabalhor Éxeícício 2021 Atividade f501.0824«rc13.2.125 Manutenção do
bloco de
Proteção SGial Básica, ClassiiicaÇão econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo,
Subelemento 3.3.90.30. 16, no
valor de RS 5.114,00
Vi8ência: 28 de D€zembÍo de 2021 a 31 dê Oczembro de 2021.

PREFEITURA MUNtctPAL or temnpÉ-eçu
Avrsos DE uorAçÃo

pRE6ilo E[EÍRôNrco sRp N! 51i/2021

Objeto: Registro de Pr€ços P3ra Contratação de Pê55o4 lundica Para Prestação de Sêdiços
Espêciâlizados em taboratório de Prótess DentáÍias ÍSsrviçôs contínuo§), para atendeí âs

necessidades da SecÍetaíia Municipal de Saúde de lgarapé-Açu/Pa. Data da Abertura:
77lol/2122 ás 09:@h e a integra do edital poderá ser obtida ros §its:
ww.tcm.pa.gov.bí, www.pÍeÍeituradeigarapêecu.pa.gov.bÍ e
w.ponôldecompraspublicas.com.br

PRr6Âo tEriôiltco sRP N! 51/202r

Obieto: RegistÍo de Prêços PaÍa Contratação de PessoajuÍídi(a Pate Prestâção de Serviços
Espeoalizâdos em Laboratório de Píótcses Dentárias (serviços Contínu6), parô atender as

necessidadei da Secretaria Municipal de sâúde de lgarapeAçulPa. Data da Abertun:
Lllollz}zz ás 09:mh e a integÊ do edital podeÉ *r obtida nos 5ite5:
ww.tcm. pa.gov.bí, www.píeíeituradeigarapeacu-pa.gov.br e
ww.ponaldecompraspublie5.com.br

lgaíapé-Açu, 28 de derêmbío de 2021
RO8sON RAPHAEL OTIVEIRA DE ANDRADE

PreE@iro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

. EXTRATO DE COT{Tf,ATO

Origem: pregão ne O87l2O2L-pE. Obiêto: Aquisição de 3 (três) wlculos, paE atênder as

necessidadei do Município d€ ltaituba. ContEtante: Fundo Munícipal dê Ássi§tênciâ §ócial.
contÍato na: 2O27O421t contratada: P G ASuiar vieira e cia Ltda; valor total: R§

257.995,00. Cont.etante: Píefeitura Municipal de ltaituba- Contrãto ne:20270422;
Contratâda: P G Aguiar Vieira e Cia Ltda; Valor total: RS 467.995,00. ViEênciâ: 23 dê
Dezembro de 2021 a 23 de Maio de 2022.Data dà assinatura: 23 de Dezembro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE COÍTTRAÍO

Origem: PreBão Ne 007/2021-PP. Objeto: Aquisição de cestas básicas paíâ ãtênder a

demanda do Fundo Muni(iFal de Assistência Social do Município de ltaituba. ContBtante:
Fundo Municipal de À1si§tência social. contrato Ner 20210424. cônt6tads(ol; D de Morais
Medeiíos Eiíeli; Valor total: RS 1.670.040,00. Programa de tEbalho: Exercício 2021
Atlvidade 1516.0a2441014.2.130 Manutençáo Serviço de Proteção e Àtend. lnteSral à

FamilialPAlFlDesenv. no CRAS, Classificação econômice 3.3.9O.32.00 Matêrial, bem ou $ry-
p/ dist. gratuita, Subêlêmcnto 3,3.90.32.99. Vigência: 27 dê Dêzembro de 2027 .27 d.
Março de 2022. Data da assinaturai 27 de Dezembro de 2021.

. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

EXTNAÍOS OE COÍÍTRATOS

OÍigem: Tomada de Preço Ne 2/2027-ÍP48 Plvll. CONÍRATADA: J.EITIB|O DA SILVÂ SOUSA

ElRELl. CNPJ: 19.803.326/00O1-E5 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal. OBJETO:

contratação de empresa especializada em seruiço de engenharia para ex«ução de reforma
de ponte de madeira (vicinal tastancia) zona Rural do Município de ltupiranga-PA.

coNTRÁro Ne: 20212118. VAI-OR TOTAL: Rs 154.979,07 Exercício 2021 Prcieto
0105.267820006.1.029 lmplantação 9 Manutenção de EttGdâs vicinais e Pontes,
Clas5ifi@ção econômrca 4.4.90.51.0o obras e instalações,5ubelemento 4.4.90.51.99.
vtcÊncA, zglrzlzo2L a 3Llo3lzo22. DATA DA ASSINATURA: 28 de Dêzembro de 2021.

EXÍRATO DE COilTRÂTO

Origem: FÍegão ne PE/2020.028-pmi. objeto: contratâção de empresa espccialiradB no
fornecimento de combustíveis, em post6 de aba5tecimento próprio, com vistas ao
atendimento das necessidad€s dos veiculos automotores que compôem a fíota oÍicial
dâ sêcrêtaria muni€ipal dê saúdê do munícipio dê ltupiranga Pará. contÍatanter fundo
municipâl dê saúde de ltupiranga. contrato ne:20212116. contratado: I V PAIÂNO

coMBUSÍlVEls E LUERIFICANTES ElRELl.. valor total; Rs 23.504,25 (Yinte e três mil,
quinhentos e quatro Íeais e vinte e cinco centavos). programa de trabalho: exercício
2021 âtividade 0320.103010015.2.038 manutenção da atenção básica - pab fixo,
classifi(ação econômice 3.3.90.30.00 matêÍial de consumo, subêlemento 3.3.90.30.01,
no valor de rS 11,713,75. ercrcicio 2027 âtividade 0311.103050015.2.0i17 manutenção

da vigilância em saüde, classiÍicação ecooômica 3.3.90.30-00 material de consumo,

subelemento 3.3.90.30.01, no valor de rS 11.770,50 contÍato ne:

20212117.contratante: fundo municipal de saúde de ltupirânta. contrãtâda(o): r m

chaver combustíveis e lubrificantes. valor totali RS 25,340,00 {vinte e seis mil,

trezentos e quarenta reais). programa de trabalho: exercício 2021 atividade

0320.103020013.2.041 media ê alta complexidade - mac, classificação econômicâ

3.3.90.30.00 materaal de consumo, subelemento 3.3.90,30.01, no valor de rS 26.340,00,

vi8ência.; 03 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

CNPI:

Itupiranga, 28 de dezembro d€ 2021
BEN]AMIN TASCA

Prefêito

avrso DE REvoGAçÃo
DtspErysa oE uctrAçÀo Nr 7/2021432-FMÂs

O Fundo Municipal de Assisténcía Social de ltupiranga, através da secretáriâ,
tornà püblica a revoSação do processo licitatório tipo: Dispensa de Licitação.7/2021{32-
FMAS. ObiEtO: TOCÁçÃO OE.IMÓVEL PARÂ SEOIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE

AssrsrÊNclA soctaL (cRAs) oo DrsrRtro DE cÂtAzÉtRÁs, LocÂLlzADo NA RUA FERRô

LARI(, S/N. Cm virtude de o proprietário ter desistido da proposta.
Portanto o ordenador da pãsta opta pela revogaçâo.

MARIA DITEUZA RIBÊIRO SITVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEJURUTI

EXTRÁTOS DE CONTRÂTOS

ORIGEM: CARONA N9 A/2021-171201, Obieto: adesão a atã de regrstro de preços ne

05110V2021 oriunde do pregão eletrônico SRP nc 9/2021441002, na condição "carona',
gerenciada pela Prefeitura Municipal de Portel/PA paÍa aquisição de Material Permanente
(Mobiliário de tscritório em Geral, RefriSeraçóes, Eletroeletrônicos e Utensilios
Domésticos), e Íim de atehder as necessidades dâ sêcretaria Muíicipal de Educação de
Juruti/PA. CONTRATO Ner 20211284. Contratante: Secretaria Municipal D€ Eduração.
contratade: w.o. do Nasimento Ltda cNPl:41.200.014/0001-36, valor Total: Rs

852.554,00 (oitocentos e cinquenta e dois mil e quinhentos ê cinquenta e quatío reais).
Vi8ência:180 Dia5. Data Da Assinaturar 22 de dezembro de 2021; CONTRÀTO Ne:

20211285. Contratante: Secretaria Municipal De Educação. Contratada: Belmedical
comêrcio Dê Produtos Hôspilalâres Ltda cNPl:12.735.479/0001-93. Valoí Totãl: Rs

315.536,45 (trezentos e quinze mil, quinhenios e trinta e seis reai5 e quarenta e cinco
centavos). Vi8ência: 180 Oias. Data da Assinatura:22 dê dezembro de 2021. CONTRÁTO Nci
20211286. Contratantê: SecÍetariâ Municipal de Educação. Contretâdâ: M S dos Santo§
Comercio e Seryiços Eireli cNPr: 20.096.989/0001-96. valor Total: RS 733.684,00
(rtecentG e trinta e três mil, *iscentos e oitenta e quatro reais). Vi8ên.iâ: 180 Dias- Datâ
da Assi^atura: 22 dê dêieúbro de 2021

ORIGEM: CARONA Ne A/2021-131202. Obietoi Adesâo a ata de registro de
prêço n! 9/2021{x}3, diginárie do prêgão eletrônico poí registÍo de prêço he (19/2ú21-

0o3-PMSSBV-PE-SRP, tipo: menor preço para àquisição de material peÍmanenLe (mobiliário
es(olar e eletrodoméstico) destinado a suprir as nece5sidades da secretaria municipãl de
êducação de Juruti/PA. CONÍRATo Nlr 20211283. Contratrnte: secretaria Munrcipal de
Édu@ção. Contratada: Santana E Soura Distribuidora E Come.cio de Moveis ÉiÍeli CNPJ:
34.390.049/0001-10. VALOR TOTAL: RS 1.117.506,69 (um milhão, cento e dezessete mil,
quinh€ntos e seis reais e sessenta ê nrye centavos). Vigêncaa: 180 Dia5. Ass,nâtuía: 17 de
de.embro de 2021

ORIGEM: CÁRONA Ne A112021-161201. Objeto: adesão a ata de registro de preços nr
o8o/202UPMC oriunda do pÍegão eletrônico SRP ne 09/202I/PMC, na coodição "carona",
gerenciada pela p.eÍ€itura munirlpal de castanhal/PA para contratação de empreSá
especiâlizada paÍa fornecimento de vêiculos, a fim de atendeÍ as necessidades da
SecretaÍia Municipal de Edu(ação de Juruti/PA. CONTRAIO Net 202!!217. Contratantê:
SecÍetaria Munrcipal De Educação. Contratada: Auto 4x4 seruiço e Comercio de Peças
Automotivas ttda - Epp Cnpj: 12.965.774/mo1-36. valor Íotalr RS 233-750,00 (duzentos ê
trinta e três mil, setecentos e cinquenta reais), Vigência: 120 llias. Assinàtura: 22 dê
de.embro de 2021

ORIGEM: CÂRONÀ Ne A/2011-131203. Objeto: Adesão a ata de Registro de Preço ne

20210305, Originária do PreSão PÍesencial PoÍ Registro dê Prêço ne 91202! 26LOO2, Pata
Aquisição de Oivcrsos Matêriais de Corrsumo e Capital Para Atendêr as nêcessidade§ das
Escolas Farendo uào do Recurso do Programa Dinheirô Direto Na fscôiâ iPdde), De5l:írado
a suprir as necessidades da Secretaria lúunicipal dê [oucaçâo de ]uruti/Pa- ContÍãto N9'

20211102, Contratante: S€(retâria Municipal de tducação. contratãda: A De iesus Oiz cnpjl
26.033,840/000144. valor Total: RS 70.E86,50 (Setenta mrl, riiocÊitos e oitenta s seis

reais e cinquehta .êntavos). Vi8ência: 180 Diãs. Dâtà dà Assinãtur!: 17 de derembro de
2021j CONTRATO Nr: 20211303. Contratantêi Secrêtàriâ Mrnicipal De Educaçãô.
Contratada: N. Dama5cÊno - ttda CNPI: 10.822.67210001-36. Valor Total: RS 35.723,75
(Trinta e cinco mil, setêcentos e vinte e trés reais, setehtà e dnco centàvos) Vigência: 180
Dias. Data da A5sinatura: 17 dê dezêmbro de 2021; CONTRATO Ne:20211301. aontratantê
Secíetaria Muni:ipal de Educação. Coâtratadar A.C. Da 5ilva Comércio De geneÍos Eireli
CNPJ: 39.325.153/0001-69. Valor Tolal: RS 21.3i0,00 (Vinte e um mil, trezento! e dez
reais). Vigência: 180 Dias. Data dâ Assinatura: 1.7 de delembto de 2021

ORtcEMi cARoNA Ne A/2021-131201. obreto: adesão a ata d€ re8istro de preço nq

2O77o42, ongináúa do pre8ão elêtí5nico por registro de prêço ne 8/2021-056, para
aqursição de mobiliários (carteiEs Escolâres) destiôados a supÍir âs necessidades da
secíetaria municipal de educação de Juruti/PA. CONTRATO Ne: 20211282. Contratanter
SecÍeteria Municipal de Educação. Contratada: DistÍibuidoÍa De Material Esportivo Caruelho
Eireli CNPJ: 40.840.601/0001-27. Valo. Total: R5 1.407.388,80 (um milhâo, quatrocêntos e
sete mil, trezentos e oitentô e orto mil e oitenta centavos). Vi8ência: l8C Dias. Data da
AÍsinatura: 17 de dezêmbro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

AVISOS DE HOMOITOGAçÃO
pREGÂo EL€ÍRôNtco Nr 1§/2021-cpUpMM

Prccesso Licitatório nq 20.680/2021-PMM.
ObIEtO: AQUISIçÃO DE MATERIAL MÉDICO E TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO E

IMPLAÍ{IAçÃO DE LgIÍOS PÁRAIATENDIMET'ITO DE PACIENTES ACOMETIOOS PELA COVID.
19. NO HOSPITAI MUNICIPAL ÚE tulARÂBA. Onde sagra.am'se vencêdoras as empresas:
GUILSER FARMACÉUTICA COI\íIRC|O ITDA, inscÍita oo CNPJ sob 01.399.24610001-40,
vêh.êdora dos ltens: 1& 80. g1 perÍazendc o valoÍ total de: RS 13.730,00 (Treze mil
setecentôs e trinta reais),]R LACERDA MATÊRIAL MEDICO HOSPITALAR ÊlRELl, inscrita no
CNPJ sob Ne 03.595.984/0001-99, vencedoÍã dos ltensr 02, 14. 19, 20, 2à, 24,29,37,17,
39, 4a, 42, 45, 46,53, 59, 69, 71,74,77 peóazendo o valor total de: RS 85-829,03 ÍOitenta
e cinco mil oitocentos e vinte e nove reais e três centavos), I Dt R L PARRIAO, insÚita no
CNPJ sob Ne 04.340.683/0001-87, vencedora do ltem: 15 perÍazendo o valor total de: Rs

4.500,00 (Quaro mil e quinhentos reais), CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE

PRODUTOS MEDICOS E, inscrita no CNP., sob 05.323 1670001-07, vencedoÍa do ltem: 84
peíazendo o valor total de: RS 2.120,00 (Dqis mil cenlo e vinte,reais), HOSPSHOP
pnoOUTOS HOSPITALARES ElRELl, inscrita no CNPJ sob Ns 07.094.705/0001 64, vencedora
dos ltens: 52, 57 perfarendo o vàlor total de RS 26.195,00 (Vinte e seis mil cento e

noventa e cinco rêais),5|LVA E OELGADO COMERCIO DE PRODUÍOS MEDlcos t HoSPITAL,

inscrita no CNPI sob Ne 08,393.709/0001-05, vencedora dos ltensi 01, 04, 21, 22' 25,
perfazendo o valor total de: RS 13.298,00 (Treze mil duzentos e noventa e oito íeaisi,

rsSN 1677-7069 Ne 245,
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rnruviru iro pdís. -I\§â eL\
o Ír6r'sn1o dc!'crià 6rnÂr o
ÍNrir".mo pe rilr$rE1[r. r?-
ervawlo o rxre ffsico titr
caôdidâro e ht'n€ffcio para
cagls r:<'cessários.

Se8ur$dôs eiegircis oo
aurilio-doença. ôfi cidmctriq
cholsdo dc. tnnoffcio torr-
p{rrári(, fn. ireapa(:iddde,
d+Yer e*star prcp§àdo§ p6ê
ona!êllnr pês$dmerrte r do-
cunrentaÇâo médica er» unra
uridâdê .lo Ii\ s§, üBsrtsn
que o ciuureno já r.nha
sidô enviül{, FL.lÂ irrienr{-

(} lâudo hé.li@ é es*n-
cial para a rr*li*çío ria irr-
caFeitl$de. ô r.,lfttórie d{5$
ser legíwel- posuir o nrimro
do CID (Clissi§{àsáo tlsb
ti$rica IntêrnacklGl de no-
enç&§), ciuirrlx) do mddieo,
dat& ê desir&ãô xüE i .!ô-
etçr e «s sintoms tlue resul -
Bm na iMpeidiele lahor{|.

o rüdiÇ t.mlr!ür Lro.le
informar o tempo ústim{d{)
pirs a rrcupcÍ.r\^ão do tra'
bâthndôr" '.

(:itlírh.lrírr (:risdànê
(;êrcin:r-

riscos âscais do teajus-
tçe generslizador â rrasqlir
de Brrrmddintb, que mtolr
quse 3OO lrersGe E sitou
â dêrrcta dÉ ex-p.êidert-
tç â(geítiro lvlryisio ivIê-
cri, de dlrÊlh, que perdeu
a rer.leiçío pm urn conrli-
d*to de {squerda od 2019,
p{ra àlemr strrÉ ma piom
ffi ffinômi{ crs ff Ícrjn§-
te§ lel'crü ! úsl derontffilo
rrcs B6bs do rroltrm.

'"?cmos que firrr rlRi!ÍEs
I (I)o contr-lri,o, 0s al,mfto§
§ào igual a) Bruradinhq
peÍ1een6 v&&eni§t suc§3-
siro atÉ *plodirb*ragerrr e
morrer€m l«is nâIáro'r.

À Fressii(t por reúustes
occreu depoi.s que q pre-
siÍlen& Iiôlsontu'o ordenou
úm âumqtrtÇ ;alarial pam
poliaiâls fêderdís, ngPntÊs
perritenci:ilios e Folíçia Ro-
dosiárià Íedeal. À frrinlei-
râ reação parriu dos audi-
t0r* fisàis da lteeeifir fe-
dsrnú, que s,rrcgê@ úai§
de roo rdgB dÊ chcfií e
desidirm xssli*Âr "ofrm'
çôs taÉârugiÀi' { pâülr de
segunda-fsira

§êguúdo ss euxitiil dÊ
Guetlç, há teru)r ile u@
gmw liurol. Bolsóna«, te"
riq sido mn*lhsdo a rco-
ar Do àumenb pan os Ib-

ECONO§ilIA'
Reaiuste de seruidoré um
Brumadinho, diz Euedes

sem períciat
PRE1rIDÊ!ÍCIA

§§
\Y

Ministro da Econornia, Paulo Grredes, cita tragédia de Brrrrnadintro e
derrota de Macri Íra Argeútina para terrtar brecar reajuste t1e servidores

CRI§EEIC(}NÔ1I,iICÂ

Gqldês ôfflm quÊ Í€a,uste tsatpãra sêrvldú É lnflãçâo sbindo
B l'O: gN ÂxMÉÁ*5úM

rEüE@
COI{TÀ.sPÚELrcA!'

,. A5nffià8:EÚÊGUEG.
irdkamrÍurF4&m,õ
íârtõp({írsT*?ffim
€Q.fiqríêdegffisrtraa
FoeniLompedeamo
asqaflábquâpô&& oda8!Ém
urkôovÍM'. GJdesdrisdeô
rêlbfmàóÍtÂisEatlvEolhão
H{âmcu8me

avtsÍt§,ÂTAs§ EDITÂ|§

e Ítrô"Ma 'ê &a

ucEÍeçÂ
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