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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2021-00019. 
objeto: aquisição de 05 (cinco) motores de popa, para atendimento aos 
alunos da rede Pública Municipal de Ensino das áreas indígenas. data 
de abertura: 07/07/2021 as 10:00 hs. a retirada do Edital deverá ser 
efetuada via internet, no site: www.licitacoes-e.com.br ou de segunda a 
sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua 
do contorno, 1212 - centro. Pgm: 23/06/2021. Jorge Pascoa da Silva - 
Pregoeiro. PorTaria n° 002/2021-GPP.
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2021-00024 
- Para sisteMa de reGistro de PreÇos. objeto: contratação de 
empresa para prestação de serviços de impressão colorida, no formato 
de papel a4, impressões em frente e verso, visando atender as Escolas 
da rede Municipal de Ensino. data de abertura: 07/07/2021 as 10:00 
hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.
licitacoes-e.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h 
as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 
23/06/2021. luciana Brito Vieira - Pregoeira. PorTaria n° 002/2021-GPP.

Protocolo: 670769
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato do 2° aditiVo ao coNVeNio N° 007/2018
coNVENENTES – PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS X  ValE S.a.
oBJETo: celebrar o 2º Termo de aditivo ao Termo de cooperação Técnica 
07/2018, para prorrogação de prazo por mais 12 ( doze) meses.
do PraZo E da ViGÊNcia – o presente operação técnica tem duração de 
28 de março de 2021 a 28 de março de 2022.
Parauapebas, 26 de março de 2021.
darci JoSE lErMEN
PrEfEiTo MUNiciPal dE ParaUaPEBaS

Protocolo: 670455
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
errata de PUBLicaÇÃo
Na publicação do EXTraTo do 1º TErMo dE rEEQUilÍBrio-EcoNÔMico 
fiNaNcEiro ao coNTraTo Nº 20190455, oriUNdo da liciTaÇÃo PÚ-
Blica NacioNal (lPN) N° 001/2019GaBiN, publicado no diário oficial 
do ESTado do Pará de Nº 34.613, PG 106, no dia 17 de Junho de 2021, 
verificou-se que houve um erro de digitação, conforme abaixo:
desta forma comunica a todos interessados que:
onde se lê:
daTa: 31/05/2021.
Leia-se:
daTa: 01/06/2021.
Parauapebas-Pa, 22 de Junho de 2021.

Protocolo: 670456
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
coMUNicado
Vimos por meio deste, comunicar que seja TorNado SEM EfEiTo a publicação 
no diário oficial do ESTado do Pará de Nº 34.618, PG 114, no dia 22 de 
Junho de 2021, do EXTraTo do 1° adiTiVo ao coNVENio N° 003/2016.
Parauapebas-Pa, 22 de Junho de 2021.

Protocolo: 670459
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210310
oriUNda do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-057PMP
Parte: MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS - ESTado do Pará.
finalidade: Que terá por objeto, registro de Preços visando a contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de recarga e ma-
nutenção de cartuchos e toners para impressoras e multifuncionais para 
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 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 8/2020-057PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-057PMP, conforme abaixo:
Empresa: B M PacHEco coMÉrcio dE PEÇaS E acESSorioS EirEli; 

c.N.P.J. nº 35.609.947/0001-89, estabelecida à rUa SaNTa Maria, 58 Qd. 
18, lT 58, Bairro da PaZ, Parauapebas Pa, (94) 98170-6218, representada 
neste ato pelo Sr(a). BrUNo PacHEco MarTiNS, cPf: 044.943.571-70.
iTEM 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 
00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018
Valor ToTal r$ 1.002.737,70
obs: Este extrato  encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.parauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 08 de Junho de 2021.

Protocolo: 670461
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato de terMo de FoMeNto 004/2021
do oBJeto
constitui objeto do presente TErMo dE foMENTo o repasse de recursos 
financeiros, feito pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS-PA, através da Secre-
taria Municipal de Esporte e lazer - SEMEl, diretamente a aSSociaÇÃo 
ParaUaPEBENSE ESPorTiVa EdUcacioNal dE cicliSMo, aTlETiSMo, 
arTES MarciaiS, ESPorTE, cUlTUra E NaTaÇÃo - aSPEEcaaMEcN para 
“ofertar atividades esportivas, culturais e socioeducativas para crianças, 
adolescentes, jovens e adultos em condições de vulnerabilidade social nos 
bairros liberdade i, liberdade ii, rio verde, Nova ida, cidade Jardim no 
município de Parauapebas”.
do VaLor
Para execução do objeto deste TErMo dE foMENTo, o MUNicÍPio dE Pa-
raUaPEBaS - Pa, através da Secretaria Municipal de Esporte e lazer - SEMEl, 
repassará a importância de r$ 536.860,00 (cento e trinta e seis mil oitocentos 
e sessenta reais), conforme cronograma de desembolso do Plano de Trabalho.
 do PraZo de dUraÇÃo
o presente fomento entrará em vigor na data de sua assinatura, com tér-
mino em 31/12/2021.
Parauapebas-Pa, 22 de junho de 2021.
lEaNdro GaMBETa
Secretário Municipal de Esporte e lazer

Protocolo: 670677
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo
o Município de Santa Bárbara do Pará Torna Publica a HoMoloGaÇÃo do 
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0023/2021.
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
coMBUSTÍVEl, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, 
SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS do MUNicÍPio dE SaNTa BárBara 
do Pará/Pa, em favor da Empresa PoSTo ESPEraNca coMErciodE coM-
BUSTiVEiS lTda, cNPJ: 14.247.745/0001-64 no valor de r$ 2.453.610,00 
(dois milhões e quatrocentos e cinquenta e três mil e seiscentos e dez reais).
daTa dE HoMoloGaÇÃo: 02/06/2021.
MarcUS lEÃo colarES
Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Pará

Protocolo: 670771
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM

aViso de aNULaÇÃo de PreGÃo PreseNcaL Nº 9/2021-00034

o Município de São domingos do capim através da presidente da cPl, 

torna NUlo e sem efeito o processo licitatório do Tipo Menor Preço por 

item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 

coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM coNfEcÇao/EXEcUÇao 

dE SErViÇoS GraficoS oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da 

PrEfEiTUra E dEMaiS fUNdoS MUNiciPaiS dE SÃo doMiNGoS do ca-

PiM/Pa. Em razão de interesse público.

Maria JoSÉ BaSToS do aMaral

PrEGoEira ##daT 23/06/2021

Protocolo: 670772


