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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
JOÃO DO ARAGUAIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 17/2016

A Prefeitura Municipal de São João do Araguaia torna pú-
blico que no dia 28/03/2016 às 10h00min na Sala de Licitação rea-
lizará licitação na modalidade Pregão Presencial tipo Menor Preço
por Item para Aquisição de tubos de concreto armado - MANI-
LHAS.

O edital poderá ser retirado no endereço supra no horário de
08:00h às 12:00h ou pelo site www.saojoaodoaraguaia.pa.gov.br.

São João do Araguaia-PA, 09 de março de 2016.
JAKSON RIBEIRO DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
DA BOA VISTA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato Original nº 2306001/2015 da Tomada
de Preços nº 0705001/2015. Partes: Município de São Sebastião da
Boa Vista e Engform Serviços de Construção Ltda, CNPJ
07.428.982/0001-66. Vigência do Aditamento: 18/02/2016 a
16/08/2016. Assinatura: 18/02/2016. Objeto: Contratação de Empresa
Especializada para a execução de serviços de engenharia na Reforma
e Ampliação da EMEF "Cruzeiro", na Localidade Cruzeiro, Zona
Rural do Município de São Sebastião da Boa Vista-Pa. Justificativa
do Aditamento: Prorrogação do Prazo de Vigência contratual face às
dificuldades de execução para conclusão das etapas da obra pactuada.
Fundamento Legal: Inciso II, do § 1o do Art. 57, da Lei nº
8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 8/2016-PMS

Abertura: 28/03/2016, às 10h. Objeto: Sistema de Registro de preços
para eventual aquisição de tecidos;

PREGÃO No- 9/2016-PMS

Abertura: 28/03/2016 às 12h. Objeto: Sistema de Registro de preços
para eventual aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP e Água
Mineral;

PREGÃO No- 10/2016-PMS

Abertura: 29/03/2016 às 12h. Objeto: Sistema de Registro de preço
para eventual aquisição de material de construção, elétrico e hidráu-
lico;

TOMADA DE PREÇOS No- 01/2016-PMS

Abertura: 29/03/2016, às 09h. Objeto: Contratação de empresa de
engenharia para executar a complementação da obra de reforma e
adaptação da Praça da Independência na cidade de Soure no Estado
do Pará.
Edital e seus anexos - sala da CPL, sito à Segunda Rua, nº. 351 -
Centro, mediante a taxa de R$ 50,00.

HENRRIK LUIBRAN OLIVEIRA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 20160106. PREGÃO Nº 9/2016-0102001. Contra-
tante: Prefeitura Municipal de Tomé-Açu. Contratada: Sanches e Bra-
vos Ltda Me. Objeto: Contratação de Empresa Para prestação de
serviços de manutenção preventiva, corretiva e restaurações em veí-
culos leves e utilitários, com o fornecimento de peças e acessórios
originais, para atender a frota de veículos da Prefeitura Municipal
(Gabinete e Secretarias) e seus respectivos Fundos Municipais. Valor
Total: R$ 153.227,74 (cento e cinquenta e três mil duzentos e vinte e
sete reais e setenta e quatro centavos). Vigência: 29/02/2016 a
30/12/2016.

CONTRATO Nº 20160107. PREGÃO Nº 9/2016-0102001. Contra-
tante: Fundo Municipal de Educação de Tomé-Açu. Contratada: San-
ches e Bravos Ltda Me. Objeto: Contratação de Empresa Para Pres-
tação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e Restau-
rações em Veículos Leves e Utilitários, com o fornecimento de peças
e acessórios originais, para atender a Frota De Veiculos da Prefeitura
Municipal (Gabinete e Secretarias) e seus Respectivos Fundos Mu-
nicipais. Valor Total: R$ 76.613,87 (setenta e seis mil seiscentos e
treze reais e oitenta e sete centavos). Vigência: 29/02/2016 a
30/12/2016.

CONTRATO Nº 20160108. PREGÃO Nº 9/2016-0102001. Contra-
tante: Fundo Municipal de Saúde de Tomé-Açu. Contratada: Sanches
e Bravos Ltda Me. Objeto: Contratação de Empresa para prestação de
serviços de manutenção preventiva, corretiva e restaurações em veí-
culos leves e utilitários, com o fornecimento de peças e acessórios
originais, para atender a Frota de Veiculos da Prefeitura Municipal
(Gabinete e Secretarias) e seus Respectivos Fundos Municipais. Valor
Total: R$ 383.069,35 (trezentos e oitenta e três mil sessenta e nove
reais e trinta e cinco centavos). Vigência: 29/02/2016 a 30/12/2016.

CONTRATO Nº 20160109. PREGÃO Nº 9/2016-0102001. Contra-
tante: Fundo Municipal de Assistência Social de Tomé-Açu. Con-
tratada: Sanches e Bravos Ltda Me. Objeto: Contratação de empresa
para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e
restaurações em veículos leves e utilitários, com o fornecimento de
peças e acessórios originais, para atender a Frota de Veiculos da
Prefeitura Municipal (Gabinete e Secretarias) e seus Respectivos Fun-
dos Municipais. Valor Total: R$ 306.455,48 (trezentos e seis mil
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).
Vigência: 29/02/2016 a 30/12/2016.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2016-0102001.

Objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviços de Ma-
nutenção Preventiva, Correntiva e Restaurações em Veiculos Leves e
Utilitários, com o fornecimento de peças e acessórios originais, para
atender a frota de veículos da Prefeitura Municipal. (Gabinete e Se-
cretarias) e seus Respectivos Fundos Municipais. Em favor da Em-
presa: Sanches e Bravos Ltda Me, CNPJ: 08.367.085/0001-52. Data
da Homologação: 25/02/2016

Tomé Açu/Pa, 10 de março de 2016
ADRIANA DA SILVA PORTILHO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº.: 20160002
ORIGEM.: PREGÃO Nº 9/2016-00001
CONTRATANTE.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA(O).: KS EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO..: Locação de veiculo tipo ônibus e micro-onibus para trans-
porte do alunado do ensino fundamental da zona rural no ano de
2016.A SECRETARIA APRESENTA, AINDA AS SEGUINTES RE-
COMENDAÇÕES PARA A LOCAÇÃO:1- o locatário deverá es-
pecificar os veículos: o ano, modelo, estado de conservação da car-
roceria, tacógrafo, acionamento automático das portas, itens obri-
gatórios para o transporte de alunos;2- os veículos deverão ter ano de
fabricação igual ou superior ao ano 2000, para evitar problemas
mecânicos que atrapalhem o calendário escolar;3- deverá estar ciente
das rotas e as quantidades dos veículos conforme relação enviada em
anexo;4 - os veículos deverão ser disponibilizados para vistoria, antes
da assinatura do contrato, no pátio da secretaria municipal de edu-
cação;5- serão reprovados os veículos que não estiverem em prefeito
estado de conservação, documentos quitados e todos os itens obri-
gatórios para o transporte de alunos;6- incluir na locação todas as
despesas com taxas, impostos, manutenção do veículo, combustível e
motorista. Os motoristas dos veículos deverão ser habilitados para o
transporte de alunos e serão submetidos a uma entrevista na secretaria
municipal de educação, a qual poderá vetar o motorista indicado pela
empresa devendo justificar o veto;7- os veículos deverão ficar dis-
poníveis nos dias letivos, devendo o proponente fazer as manutenções
nos feriados e finais de semana;8- o locatário deve ficar ciente de que
as rotas em que os veículos trafegarão são estradas vicinais sem
pavimentação, ficando alguns períodos do ano com dificuldade de
trafegabilidade, fato que não poderá ser motivo de rescisão con-
tratual.9 - Os veículos deverão sofrer revisões a cada 15 dias.10-
Sempre que um veículo apresentar defeito deverá ser substituído
imediatamente por outro, para evitar prejuízo ao ano letivo.11- Os
veículos que forem destinados à prestação de serviços da presente
locação, deverão obedecer as exigências previstas.12- A locação será
por KM conforme rota de execução dos meses contratados, e será de
acordo com as determinações da Secretaria Municipal de Educação e
dentro do prazo de vigência do contrato ou até que sejam esgotadas
as quantidades contratadas.13- As rotas mínimas terão preços di-
ferenciados. Justificativa: Ambas são pequenas e não suprem o valor
da manutenção com veículos, combustíveis e motoristas. São con-
siderados rotas mínimas aquelas inferiores a 110 Km: Vicinal P1 -
70km; Vicinal Cana Verde - 75km e Vicinal 42 - 87km;Observação:
As rotas poderão sofrer alterações conforme itens a seguir: 001-
Ponte que quebra ou tem que fazer rota alternativa; 002 - Chegada e
saída de alunos na Vicinal;
VALOR TOTAL..: R$ 1.177.980,00 (um milhão, cento e setenta e
sete mil, novecentos e oitenta reais)
PROGRAMA DE TRABALHO...: Exercício 2016 Atividade
1010.123620013.2.049 Manutenção do Transporte Escolar-PETE ,
Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa
Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 1.177.980,00
VIGÊNCIA..: 11 de Fevereiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
DATA DA ASSINATURA..: 11 de Fevereiro de 2016

CONTRATO Nº.: 20160003
ORIGEM.: PREGÃO Nº 9/2016-00001
CONTRATANTE.: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL-
VIMENTO DA EDUCAÇÃO
CONTRATADA(O).: KS EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO..: Locação de veiculo tipo ônibus e micro-onibus para trans-
porte do alunado do ensino fundamental da zona rural no ano de
2016.A SECRETARIA APRESENTA, AINDA AS SEGUINTES RE-
COMENDAÇÕES PARA A LOCAÇÃO:1- o locatário deverá es-
pecificar os veículos: o ano, modelo, estado de conservação da car-
roceria, tacógrafo, acionamento automático das portas, itens obri-
gatórios para o transporte de alunos;2- os veículos deverão ter ano de
fabricação igual ou superior ao ano 2000, para evitar problemas
mecânicos que atrapalhem o calendário escolar;3- deverá estar ciente
das rotas e as quantidades dos veículos conforme relação enviada em
anexo;4 - os veículos deverão ser disponibilizados para vistoria, antes
da assinatura do contrato, no pátio da secretaria municipal de edu-
cação;5- serão reprovados os veículos que não estiverem em prefeito
estado de conservação, documentos quitados e todos os itens obri-
gatórios para o transporte de alunos;6- incluir na locação todas as
despesas com taxas, impostos, manutenção do veículo, combustível e
motorista. Os motoristas dos veículos deverão ser habilitados para o
transporte de alunos e serão submetidos a uma entrevista na secretaria
municipal de educação, a qual poderá vetar o motorista indicado pela
empresa devendo justificar o veto;7- os veículos deverão ficar dis-
poníveis nos dias letivos, devendo o proponente fazer as manutenções
nos feriados e finais de semana;8- o locatário deve ficar ciente de que
as rotas em que os veículos trafegarão são estradas vicinais sem
pavimentação, ficando alguns períodos do ano com dificuldade de
trafegabilidade, fato que não poderá ser motivo de rescisão con-
tratual.9 - Os veículos deverão sofrer revisões a cada 15 dias.10-
Sempre que um veículo apresentar defeito deverá ser substituído
imediatamente por outro, para evitar prejuízo ao ano letivo.11- Os
veículos que forem destinados à prestação de serviços da presente
locação, deverão obedecer as exigências previstas.12- A locação será
por KM conforme rota de execução dos meses contratados, e será de
acordo com as determinações da Secretaria Municipal de Educação e
dentro do prazo de vigência do contrato ou até que sejam esgotadas
as quantidades contratadas.13- As rotas mínimas terão preços di-
ferenciados. Justificativa: Ambas são pequenas e não suprem o valor
da manutenção com veículos, combustíveis e motoristas. São con-
siderados rotas mínimas aquelas inferiores a 110 Km: Vicinal P1 -
70km; Vicinal Cana Verde - 75km e Vicinal 42 - 87km;Observação:
As rotas poderão sofrer alterações conforme itens a seguir: 001-
Ponte que quebra ou tem que fazer rota alternativa; 002 - Chegada e
saída de alunos na Vicinal;
VALOR TOTAL..: R$ 1.370.760,00 (um milhão, trezentos e setenta
mil, setecentos e sessenta reais)
PROGRAMA DE TRABALHO...: Exercício 2016 Atividade
1717.123610011.2.121 Manutenção do FUNDEB - Adm. Fundamen-
tal , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pes-
soa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$
1.370.760,00
VIGÊNCIA..: 11 de Fevereiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
DATA DA ASSINATURA..: 11 de Fevereiro de 2016

CONTRATO Nº.: 20160005
ORIGEM.: PREGÃO Nº 9/2016-00002
CONTRATANTE.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA(O).: COSTA & FERREIRA LTDA-ME
OBJETO..: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, RECARGA DE
GÁS GLP 13KG E VASILHAME COMPLETO DE GÁS 13KG EM
ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNI-
CIPAIS DE TUCUMÃ
VALOR TOTAL..: R$ 40.658,50 (quarenta mil, seiscentos e cin-
quenta e oito reais e cinquenta centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO...: Exercício 2016 Atividade
1111.103010006.2.062 Manutenção da Esf-Un.Estratégica de Saúd e
da Família, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Con-
sumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 7.970,00, Exercício
2016 Atividade 1111.100320003.2.055 Encargos com o Conselho Mu-
nic de Saude , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Con-
sumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 737,50, Exercício
2016 Atividade 1111.103020005.2.067 Manutenção da Unidade Mista
de Saúde de tucumã, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material
de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.04, no valor de R$ 1.750,00,
Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 6.625,00, Exercício 2016
Atividade 1111.103020005.2.070 Manutenção do SAMU - Serviços
de Atendim ento Móvel as Urgências (MAC), Classificação econô-
mica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.04,
no valor de R$ 840,00, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$
1.205,00, Exercício 2016 Atividade 1111.103030005.2.072 Manuten-
ção do CEO-Centro Espec.Odontológ ica, Classificação econômica
3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.04, no va-
lor de R$ 840,00, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 445,00,
Exercício 2016 Atividade 1111.103010004.2.058 Manutenção da
Atenção Básica - PAB FIXO , Classificação econômica 3.3.90.30.00
Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.04, no valor de R$
840,00, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 2.483,00, Exercício
2016 Atividade 1111.101220003.2.056 Manutenção da Secretaria
Mun de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de
Consumo, Subelemento 3.3.90.30.04, no valor de R$ 1.960,00, Su-
belemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 7.653,00, Exercício 2016
Atividade 1111.103030005.2.073 Manutenção do CAPS-Centro de
Apoio Psico ssocial, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material
de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.04, no valor de R$ 1.050,00,
Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 1.951,50, Exercício 2016
Atividade 1111.103040009.2.074 Manutenção do Prog.Vigilância Sa-
nitária , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo,
Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 1.336,50, Exercício 2016
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