
diário oficial Nº 35.153  109Terça-feira, 18 DE OUTUBRO DE 2022

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preço Nº a2022024 - FMs. origem: referente ao PrE-
GÃo ElETroNico Nº 021/2022 - fMS - SrP, Processo n° 031.2022, ob-
jeto. rEGiSTro dE PrEÇo ViSaNdo fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE MaTErial odoNTolÓGico ‘’SaUdE 
BUcal’’, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE SaÚdE do MUNicÍPio dE PaU d´arco - Pa, conforme Edital e seus ane-
xos; Homologado as empresas: EMiGE MaTEriaiS odoNTolÓGicoS lTda 
inscrita no cNPJ sob o nº 71.505.564/0001 - 24, vencedora dos itens no valor 
total de r$ 85.893,45 (oitenta e cinco Mil e oitocentos e Noventa e Três reais 
e Quarenta e cinco centavos) e dENTal rEdENcao coM. dE Prod. odoN-
TolGicoS lTda inscrita no cNPJ sob o nº 11.670.904/0001 - 40, vencedora 
dos itens no valor total de r$ 150.720,40 (cento e cinquenta Mil e Setecentos 
e Vinte reais e Quarenta centavos). Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal 
de Saúde Pau d´arco - Pa. Vigência: 12 meses. assinatura: 14/10/2022. 
cLeidsoN Ferreira cHaVes - secretário Municipal de saúde de Pau 
d´arco - Pa. PaU d’arco - Pa, 18 de outubro de 2022.

Protocolo: 865063

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEIXE-BOI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PeiXe-Boi
eXtrato de coNtrato. Processo Nº 026/2022 

esPÉcie: contrato nº 029/2022. concorrência nº 001/2022 c. Partes: Prefeitu-
ra Municipal de Peixe-Boi/Pa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 05.149.158/0001-41 
e a empresa Pereira & Teixeira construções civis e reformas em Geral ltda; 
cNPJ n° 14.766.355/0001-09. objeto: contratação de Pessoa Jurídica Para Pres-
tação dos Serviços de reforma Na E.E.E.f.M Professor Jonathas Pontes athias 
no Município de Peixe Boi - Pará. Valor Total: r$ 4.815.259,87 (quatro milhões, 
oitocentos e quinze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta sete cen-
tavos). Vigência: 17/10/2022 a 17/10/2023. data de assinatura: 17/10/2022. 
fundamento: lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes. João Pereira da 
silva Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 865064

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 4º Termo aditivo ao contrato nº 20210207. contratante Prefeitu-
ra Municipal de Placas, cNPJ 01.611.858/0001-55 contratado: W r P Mar-
QUES EirEli cNPJ 22.814.959/0001-01. objeto do contrato: contratação de 
Empresa Para Executar a construção de Muro do Estadio Municipal d E Placas: 
alteração: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, nos termos do 
art. 57, inciso i da lei 8.666/93 Vigência28 de agosto de 2022 até 31 de outu-
bro de 2022. data de assinatura 12 de agosto de 2022. dotação orçamentária: 
1514.278120781.1.023 implantação e modernização infra- estrutura esportiva 
Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações. ordenador respon-
sável: Leila raquel Possimoser - Prefeita Municipal

Protocolo: 865066

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtratos de coNtratos. contrato nº 20220221

origem: chamada Publica 005/2022. contratante: fundo Municipal de 
Saúde de Placas 12.566.342/0001-52. contratada (o) alberto Suarez Porras 
inscrito sob o nº cpf 093.955.831-93. objeto: credenciamento de Médicos 
Para realizar Plantões Médicos destinados aos atendimentos, a Serem rea-
lizados na Unidade Básica de Saúde (Hora) Vigência: 14 de outubro de 2022 
Extinguindo-se em 14 de outubro de 2023; data da assinatura: 14/10/2022. 
Gilberto Bianor dos santos Paiva - secretario de saude.

coNtrato Nº 20220223 
origem: Pregão eletronico 026/2022 contratante: fundo Municipal de 
Saúde de Placas 12.566.342/0001-52. contratada (o) Martins e Santos co-
mercio de combustivel Eireli - Me cpnj 14.469.809/0001-71. objeto: contra-
tação de Empresa Especializada no fornecimento de combustível Para Suprir 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Vigência: 14 de outubro 
de 2022 Extinguindo-Se Em 31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 
14 de outubro de 2022. Gilberto Bianor dos santos Paiva - secretario 
de saude.

Protocolo: 865067

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtratos de terMos aditiVos 

esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato nº 20220071. contratante: fundo 
Municipal de Educação cNPJ 28.558.407/0001-58. contratada (o) Print Midia 
comunicação Visual Eirelli - Meb cnpj 18.457.557/0001-11. objeto: Servi-
ços de Fornecimento de Material Gráfico para atender as Necessidades do 
fundeb. alteração: aumento de quantidade do contrato original, nos termos 
do art. 65, inciso i e §1 da lei 8.666/93, com tudo o valor contratual sofrerá 
um acréscimo de r$ 76.781,25 (setenta e seis mil setecentos e oitenta e um 
reais e vinte e cinco centavos) devido ao aumento na quantidade, portanto 
o valor do contrato que era de r$ 486.075,24 (quatrocentos e oitenta e seis 
mil setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) passara a ser de  r$ 
562.856,49(quinhentos e sessenta e dois mil oitocentos e cinquenta e seis 
reais e quarenta e nove centavos), 29 de setembro  2022.

esPÉcie: 1º termo aditivo ao contrato nº 20220072. contratante: fun-
do de Manut. E desenv. do Ensino da Educ. Básica cNPJ 28.558.407/0001-
58. contratada (o) Print Midia comunicação Visual Eirelli - Meb cNPJ 
18.457.557/0001-11. Objeto: Serviços de Fornecimento de Material gráfico 
para atender as necessidades do fundeb. alteração: aumento de quantidade 
do contrato original, nos termos do art. 65, inciso i e §1 da lei 8.666/93, 
com tudo o valor contratual sofrerá um acréscimo de r$ 179.156,25 (cen-
to e setenta e nove mil cento e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos) 
devido ao aumento na quantidade, portanto o valor do contrato que era r$ 
1.146,883,34 (um milhão cento e quarenta e seis mil oitocentos e oitenta e 
três reais e trinta e quatro centavos)passara a ser de  r$ 1.326.039,59(um 
milhão trezentos e vinte e seis mil trinta e nove reais e cinquenta e nove cen-
tavos), 29 de setembro  2022. ana Patricia Galucio de sousa - secretaria 
de educação.

Protocolo: 865068
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

retiFicaÇÃo de PUBLicaÇÃo
Na publicação do ioePa nº 35.149 de 13/10/2022, página 103 EXTra-
To dE coNTraTo da diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 0/2022-112 fMaS - onde 
se lê: Valor total de r$ 5.303,66 Leia-se: Valor total de r$ 5.330,66.

Protocolo: 865069
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

toMada de PreÇo Nº 001/2022-tp/seMiNFra 
a secretaria Municipal de infraestrutura - seMiNFra da Prefeitura de 
rurópolis/Pará, torna pública a adjudicação e Homologação do resultado 
do ToMada dE PrEÇo Nº 001/2022-TP/SEMiNfra, objeto: contratação de 
Empresa Para aquisição de Motores/Bomba/roçadeiras/compressor, Equipa-
mentos, e Utensílios Hidráulicos ferramentas e acessórios, Para atender as 
Necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura do Município de ru-
rópolis, com objetivo de construção, Manutenção e conservação de Prédios 
Públicos, logradouros Municipais e comunidades rurais, lavrado em favor da 
Empresa: agropeças oeste ltda - Epp, (cNPJ: 01.343.564/0001-90), vence-
dora no valor: r$ 510.967,80 (quinhentos e dez mil, novecentos e sessenta e 
sete reais e oitenta centavos). Joselino Padilha - Prefeito.

Protocolo: 865070

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
eXtrato de terMo aditiVo. 

esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato nº 008.01/2021TP/SEMEcd. fun-
damento legal: artigo 65, inciso ii, aliena “b”, § 1º da lei 8.666/93. Par-
tes: Secretaria Municipal de Educação/fundo Municipal de Educação de 
ruropolis - fundeb e H. E. construtora ltda, inscrito(a) no cNPJ/Mf sob o 
nº 07.225.822/0001-10. objeto: É objeto deste aditivo o acréscimo de 
31,04427% do valor do contrato de contratação de empresa especializada em 
construção civil/execução de obra de reforma e ampliação da escola municipal 
de ens. fundamental o mundo da criança. totalizando com 1.246,11 m² de 
área construída coberta e reformada. Valor aditivado: fica aditado o contrato 
nº 008.01/2021atendendo aos limites prescritos pelo § 1º do artigo 65 da lei 
8.666/93, em 31,04427% do valor de r$ 1.263.839,06(um milhão, duzentos 
e sessenta e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e seis centavos) para 
r$ 1.656.182,2 (um milhão, e seiscentos e cinquenta e seis mil cento e oi-
tenta e dois reais e dois centavos), totalizando o presente aditivo o valor de 
r$ 392.349,64.(trezentos e noventa e dois mil, trezentos e quarenta e nove 
reais e sessenta e quatro centavos). celebrado: 17 de outubro de 2022. sig-
natários: Jurandir Ferreira Vieira, secretário Municipal de educação, e 
Hélito Barbosa da silva representante Legal da empresa.

Protocolo: 865072
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
errata

toMada de PreÇos Nº 2/2022-1609001-tP-PMsat, visando a coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE coNS-
TrUÇÃo dE ESTradaS ViciNaiS No MUNicÍPio dE SaNTo aNTÔNio do TaUá.
Prefeitura informa que no dia 07 de outubro de 2022 na Edição 35.145, na 
pag. 130, por equivoco foram digitados alguns dados incorretos.
onde se Lê: a realizar-se através do sítio http://www.bllcompras.com.
Leia-se: a realizar-se na Sala da comissão Permanente de licitação, Praça 
alcides Paranhos, Nº 17 - centro - Santo antônio do Tauá/Pa.

Protocolo: 865074


