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de Educação. a sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento 
será em 03/03/2022 às 08:00 horas, por meio do endereço eletrônico  www.
comprasgovernamentais.gov.br, UaSG:.980551, Edital e anexos:  https://
www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal  TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@
gmail.com, diretoria de licitação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, ho-
rário de 08:00 Às 12:00hs.

edUardo saMPaio GoMes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 760901

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20220087

oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2021
coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o).....: r M a doS SaNToS
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE TEcidoS, ViSaNdo 
aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE adMiNiSTra-
ÇÃo do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 10.299,75 (dez mil, duzentos e noventa e nove 
reais e setenta e cinco centavos)
ViGÊNcia...................: 06 de Janeiro de 2022 a 20 de agosto de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 06 de Janeiro de 2022

coNtrato Nº...........: 20220088
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal do TraBalHo E ProMoÇÃo Social
coNTraTada(o).....: r M a doS SaNToS
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE TEcidoS, ViSaNdo 
aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE adMiNiSTra-
ÇÃo do MUNicÍPio dE SoUrE/Pa.
Valor ToTal................: r$ 22.509,50 (vinte e dois mil, quinhentos e nove 
reais e cinquenta centavos)
ViGÊNcia...................: 06 de Janeiro de 2022 a 20 de agosto de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 06 de Janeiro de 2022

coNtrato Nº...........: 20220078
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÕNico Nº 030/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal do TraBalHo E ProMoÇÃo Social
coNTraTada(o).....: SErViÇoS & coMÉrcio dE ProdUToS do lar EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTU-
al coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE TEcidoS, ViSaNdo 
aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE TraBalHo E 
ProMoÇÃo Social do MUNiciPio dE SoUrE, coNforME ESPEcifica-
ÇÕES No TErMo dE rEfErÊNcia.
Valor ToTal................: r$ 1.902,00 (um mil, novecentos e dois reais)
ViGÊNcia...................: 06 de Janeiro de 2022 a 30 de Junho de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 06 de Janeiro de 2022

coNtrato Nº...........: 20220086
oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÕNico Nº 043/2021

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o).....: SErViÇoS & coMÉrcio dE ProdUToS do lar EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE SacoS PláSTicoS 
Para o MaTadoUro MUNiciPal, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da 
adMiNiSTraÇÃo PÚBlica do MUNicÍ Pio dE SoUrEPa.
Valor ToTal................: r$ 16.777,40 (dezesseis mil, setecentos e setenta 
e sete reais e quarenta centavos)
ViGÊNcia...................: 06 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 06 de Janeiro de 2022

QUarto aditiVo ao coNtrato Nº 2018027401
o Município de soUre, através do(a) fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE, ins-
crito(a) no CNPJ sob o nº 11.416.878/0001-29, com sede na 2ª RUA, S/Nº, 
representado por Maria HElENa NaZarÉ GoMES, SEcrETária MUNiciPal 
dE SaÚdE, doravante denominado(a) coNTraTaNTE, e carMEN lUcia dE 
liMa GoUVEa, inscrito(a) no cPf 042.132.462-72, com sede na rod SoUrE/
PESQUEiro - faZENda MiroNGa, TUcUMaNdUBa, Soure-Pa, cEP 68870-
000, representada por CARMEN LUCIA DE LIMA GOUVEA, 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 31 de dezembro de 2022, 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: Exercício 2021 atividade 0901.103010014.2.039 Manu-
tençao de Unidades e Postos de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.36.00 
outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.30
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 dezembro de 2021

terceiro aditiVo ao coNtrato Nº 2020011602
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, dora-
vante denominado(a) coNTraTaNTE, e rádio difUSora Sol NaScENTE 
LTDA, inscrito(a) no CNPJ 22.911.432/0001-97, com sede na 3ª rua , 1140, 
cENTro, Soure-Pa, representada por aNToNio BiaNor dE SoUZa, já qua-
lificados 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 con-
trato até 31 de Março de 2022, 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: Exercício 2021 atividade 0302.041220001.2.003 Manu-
tenção Secretaria de Administração , Classificação econômica 3.3.90.39.00 
outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.90
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 dezembro de 2021

terceiro aditiVo ao coNtrato Nº 2020011802
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 TroPical coM E SErV dE EQUiP E radio-
difUSÃo lTda ME, inscrito(a) no cNPJ 03.859.335/0001-58, com sede na aV 
almirante Wandenkolk nº 270 sala 1º, UMariZal, Belém-Pa, cEP 66055-030, 
representada por FERNANDO ARTUR DA SILVA, já qualificados no contrato 
inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstan-
ciado nas seguintes cláusulas:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do con-
trato até 31 de Março de 2022, 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: Exercício 2021 atividade 0302.041220001.2.003 Manu-
tenção Secretaria de Administração , Classificação econômica 3.3.90.39.00 
outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.90
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 dezembro de 2021

Protocolo: 760902

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
eXtrato de reGistro de PreÇos

ata de reGistro de PreÇos N° 20220248
PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022-Pe/srP

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
BriNQUEdoS Para a  EdUcaÇÃo, ViSaNdo aTENdEr aS dEMaNdaS da 
SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo do  MUNiciPio dE SoUrE/Pa. as-
sinatura da Ata:10/02/2022. Vigência: 12 (doze) meses a contar da assina-
tura. Empresa adjudicada e homologada: r. Prado SilVa Gold SErVicE 
coMErc. EM GEral, iNScriTa No c.N.P.J. nº 12.443.548/0001-95, vence-
dora com o valor global estimado de r$ 100.842,75. flaSH PrESTacao dE 
SErVicoS EirEli, iNScriTa No c.N.P.J. nº 19.458.719/0002-80, vencedora 
com o valor global estimado de r$ 171.192,00. aloHa coMErcial lTda, 
iNScriTa No c.N.P.J. nº 19.318.501/0001-49, vencedora com o valor global 
estimado de R$ 51.783,23. A ata com  os preços e demais especificações 
encontra-se disponibilizada para consulta na Prefeitura Municipal de SoUrE/
Pa no setor de licitações.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20220093

oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÕNico Nº 042/2021
coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o).....: a P aBdoN EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM ProPaGaNda VolaNTE, 
ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da adMiNiSTraÇÃo PÚBlica do 
MUNicÍPio dE SoUrE -Pa.
Valor ToTal................: r$ 8.000,00 (oito mil reais)
ViGÊNcia...................: 06 de Janeiro de 2022 a 30 de Março de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 06 de Janeiro de 2022

Protocolo: 760904


