
 diário oficial Nº 34.681  117 Quinta-feira, 26 DE AGOSTO DE 2021

TUra MUNiciPal dE SoUrE E SEcrETariaS MUNiciPaiS do MUNicÍPio 
dE  SoUrE/Pa. assinatura da ata:18/08/2021. Vigência: 12 (doze) meses a 
contar da assinatura. Empresa adjudicada e homologada: JacilENE PErEira 
GoMES ME, iNScriTa No c.N.P.J. nº 26.885.935/0001-96, vencedora com 
o valor global estimado de r$  128.000,00, r Prado SilVa Gold SErVicE 
coMÉrcio EM GEral-ME, iNScriTa No c.N.P.J. nº 12.443.548/0001-95, 
vencedora com o valor global estimado de r$ 64.370,00. a ata com  os preços 
e demais especificações encontra-se disponibilizada para consulta na Prefeitu-
ra Municipal de SoUrE/Pa no setor de licitações.

eXtrato de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos N° 20210326
PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2021-Pe/srP

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa Para  forNEciMENTo dE TEcidoS, ViSaNdo aTENdEr aS NE-
cESSidadES da SEcrETaria  MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo E SEcrE-
Taria MUNiciPal dE ProMoÇÃo Social do  MUNicÍPio dE SoUrE/Pa. 
assinatura da ata:23/08/2021. Vigência: 12 (doze) meses a contar da assi-
natura. Empresa adjudicada e homologada: r M a doS SaNToS, iNScriTa 
No c.N.P.J. nº 26.788.922/0001-07, vencedora com o valor global estimado 
de R$ 122.097,50. A ata com  os preços e demais especificações encontra-se 
disponibilizada para consulta na Prefeitura Municipal de SoUrE/Pa no setor 
de licitações.

PriMeiro aditiVo ao coNtrato Nº 2021018701
o Município de soUre, através do(a) PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE, 
inscrito(a) no cNPJ sob o nº 05.133.863/0001 -50,
com sede na 2a rUa, representado por carloS aUGUSTo dE liMa GoUVEa, 
PrEfEiTo, doravante denominado(a) coNTraTaNTE, e SErViÇoS & coMÉr-
cio dE ProdUToS do lar EirEli, inscrito(a) no cNPJ 32.783.374/0001-17, 
com sede na TV 16 , S/N, cENTro, Soure-Pa, cEP 68870-000, representada 
por ANTONIO CARLOS PARAENSE ABDON, já qualificados no contrato inicial, 
determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado 
nas seguintes cláusulas:

cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
o presente Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do 
contrato até 30 de Novembro de 2021, nos termo do art.
57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93.

cLÁUsULa seGUNda - da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
a despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte do-
tação orçamentária:

cLÁUsULa terceira - do PraZo de ViGÊNcia
o presente Termo aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

cLÁUsULa QUarta - da ratiFicaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que se refere o 
presente Termo aditivo.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
SoUrE - Pa, 31 de Julho de 2021

PriMeiro aditiVo ao coNtrato Nº 2021018801
o Município de soUre, através do(a) PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE, 
inscrito(a) no cNPJ sob o nº 05.133.863/0001 -50, com sede na 2a rUa, 
representado por carloS aUGUSTo dE liMa GoUVEa, PrEfEiTo, doravante 
denominado(a) coNTraTaNTE, e coMErcial difErMaQ lTda, inscrito(a) 
no cNPJ 13.745.092/0001-80, com sede na r ErNESTo Galli, SaNTa ca-
TariNa, Erechim-rS, cEP 99711-348, representada por iVaNor BErToldi, 
já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o 
referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
o presente Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do 
contrato até 30 de Novembro de 2021, nos termo do art. 57, inciso ii, da lei 
federal nº 8.666/93.

cLÁUsULa seGUNda - da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
a despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte do-
tação orçamentária:

cLÁUsULa terceira - do PraZo de ViGÊNcia
o presente Termo aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

cLÁUsULa QUarta - da ratiFicaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que se refere o 
presente Termo aditivo.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
SoUrE - Pa, 31 de Julho de 2021.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210264

oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: cirUrGica Sao fEliPE ProdUToS Para SaUdE EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo/MaTErial 
PErMaNENTE coNforME ProPoSTa:
11416.878000/1200-04, coNforME ESPEcificaÇÕES No TErMo dE rEfErÊNcia.
Valor ToTal................: r$ 27.585,00 (vinte e sete mil, quinhentos e oi-
tenta e cinco reais).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.103020014.2.080 Manutenção do Hospital

Municipal, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente, Subelemento 4.4.90.52.99, no
valor de r$ 6.900,00, Exercício 2021 atividade 0901.103020014.2.080 Ma-
nutenção do Hospital Municipal ,Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equi-
pamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de r$ 
20.685,00.
ViGÊNcia...................: 17 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 17 de agosto de 2021

coNtrato Nº...........: 20210265
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: diNaTEcH coMErcio rEPrESENTacao E SErVicoS lTda
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo/MaTErial 
PErMaNENTE coNforME ProPoSTa:
11416.878000/1200-04, coNforME ESPEcificaÇÕES No TErMo dE rEfErÊNcia.
Valor ToTal................: r$ 129.100,00 (cento e vinte e nove mil, cem reais).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.103020014.2.080 Manutenção do Hospital
Municipal, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de r$ 121.600,00, Exercí-
cio 2021 atividade 0901.103020014.2.080 Manutenção do Hospital Municipal, 
Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, 
Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de r$ 7.500,00.
ViGÊNcia...................: 17 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 17 de agosto de 2021

coNtrato Nº...........: 20210266
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: MEdPlUS HoSPiTalar coMErcio E SErVicoS EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo/MaTErial 
PErMaNENTE coNforME ProPoSTa:
11416.878000/1200-04, coNforME ESPEcificaÇÕES No TErMo dE rEfErÊNcia.
Valor ToTal................: r$ 123.600,00 (cento e vinte e três mil, seiscentos 
reais).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.103020014.2.080 Manutenção do Hospital
Municipal , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de r$ 123.600,00.
ViGÊNcia...................: 17 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 17 de agosto de 2021

coNtrato Nº...........: 20210267
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: PolYMEdH.EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo/MaTErial 
PErMaNENTE coNforME ProPoSTa:
11416.878000/1200-04, coNforME ESPEcificaÇÕES No TErMo dE rEfErÊNcia.
Valor ToTal................: r$ 49.540,50 (quarenta e nove mil, quinhentos e 
quarenta reais e cinquenta centavos).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.103020014.2.080 Manutenção do Hospital
Municipal , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de r$ 49.540,50.
ViGÊNcia...................: 17 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 17 de agosto de 2021

coNtrato Nº...........: 20210268
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: r.J. coMErcio aliMENTicioS E SErViÇoS EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo/MaTErial 
PErMaNENTE coNforME ProPoSTa:
11416.878000/1200-04, coNforME ESPEcificaÇÕES No TErMo dE rEfErÊNcia.
Valor ToTal................: r$ 16.014,85 (dezesseis mil, quatorze reais e oi-
tenta e cinco centavos).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.103020014.2.080 Manutenção do Hospital
Municipal, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de r$ 2.935,00, Exercício 
2021 atividade 0901.103020014.2.080 Manutenção do Hospital Municipal, 
Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, 
Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de r$ 13.079,85.
ViGÊNcia...................: 17 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 17 de agosto de 2021.

coNtrato Nº...........: 20210269
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: SolUMEd SolUcoES HoSPiTalarES lTda
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo/MaTErial 
PErMaNENTE coNforME ProPoSTa:
11416.878000/1200-04, coNforME ESPEcificaÇÕES No TErMo dE rEfErÊNcia.
Valor ToTal................: r$ 11.889,97 (onze mil, oitocentos e oitenta e 
nove reais e noventa e sete centavos).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0901.103020014.2.080 Manutenção do Hospital


