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05 de setembro de 2017 a 29 de dezembro de 2017 data da assinatura:
05 de setembro de 2017. contrato nº: 20170840 origem: pregão nº
9/2017-030pmvx contratante: Prefeitura Municipal de Vitória do Xin-
gu contratada: G C Figueiredo - Me objeto: contratação de empresa
para fornecimento de peças e acessórios genuínos para manutenção de
máquinas pesadas, para a prefeitura municipal de vitória do xingu,
Pará. valor total: R$ 1.580.688,18. programa de trabalho: exercício
2017 atividade 1007.041220005.2.015 manutenção da secretária de
obras, viação e infra-estrutura., classificação econômica 3.3.90.30.00
material de consumo, subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$
1.356.688,81, exercício 2017 atividade 1007.041220005.2.105 ma-
nutenção de veículos e equipamentos leves e pesados, classificação
econômica 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica, sube-
lemento 3.3.90.39.19, no valor de R$ 224.000,00 vigência: 06 de
setembro de 2017 a 29 de dezembro de 2017 data da assinatura: 06 de
setembro de 2017. contrato nº: 20170844 origem: pregão nº 9/2017-
015pmvx contratante: Fundo Municipal de Saude contratada: V C de
Oliveira Eireli-Me objeto: contratação de empresas especializadas em
eventos com locações de espaços físicos, tendas, arquibancadas, equi-
pamentos de sons e imagens, grupos geradores, e fornecimentos de
refeições, coffe-break, lanches e outros para o bom desempenho do
objeto licitado. valor total: R$ 117.835,00 programa de trabalho:
exercício 2017 atividade 1309.101220005.2.025 manutenção da se-
cretaria de saúde. , classificação econômica 3.3.90.39.00 outros serv.
de terc. pessoa jurídica, subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$
117.835,00 vigência: 12 de setembro de 2017 a 29 de dezembro de
2017 data da assinatura: 12 de setembro de 2017. contrato nº:
20170845 origem: pregão nº 9/2017-030pmvx contratante: Fundo
Municipal de Educacao contratada: Panda Centro Automotivo e co-
mercio de Pecas e Serviços-Ltda objeto: contratação de empresa para
fornecimento de peças e acessórios genuínos para manutenção de
veículos leves, para a secretaria municipal de educação de vitória do
xingu - pa. valor total: R$ 51.823,52. programa de trabalho: exercício
2017 atividade 1401.121220005.2.039 manutenção da secretaria de
educação. , classificação econômica 3.3.90.39.00 outros serv. de terc.
pessoa jurídica, subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R$16.780,02,
exercício 2017 atividade 1401.121220005.2.039 manutenção da se-
cretaria de educação. , classificação econômica 3.3.90.30.00 material
de consumo, subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 35.043,69
vigência: 12 de setembro de 2017 a 29 de dezembro de 2017 data da
assinatura: 12 de setembro de 2017. contrato nº: 20170847 origem:
pregão nº 9/2017-010pmvx contratante: Prefeitura Municipal de Vi-
tória do Xingu contratada: Batiston do Vale e Silva Eireli-Me objeto:
contrato destinado a aquisição de material de gêneros alimentícios e
materiais de limpeza e higienização para atender as necessidades da
prefeitura municipal de vitória do xingu. valor total: R$ 141.196,50.
programa de trabalho: exercício 2017 atividade
1004.041220005.2.006 manutenção e modernização da secretaria de
administração., classificação econômica 3.3.90.30.00 material de con-
sumo, subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 106.081,50, su-
belemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 35.115,00 vigência: 14 de
setembro de 2017 a 29 de dezembro de 2017 data da assinatura: 14 de
setembro de 2017. contrato nº: 20170851 origem: concorrência nº
3/2017-002pmvx contratante: Fundo Municipal de Educacao contra-
tada: Vale do Canaa Construtora & Material de Construção Ltda-Epp
objeto: contratação de empresa do ramo pertinente à manutenção e
conservação dos prédios públicos da zona urbana e rural da secretaria
municipal de educação de vitória do xingu - pa. valor total: R$
1.131.277,26. programa de trabalho: exercício 2017 projeto
1401.123610404.1.021 reforma e adaptação de escolas de ensino fun-
damental., classificação econômica 3.3.90.39.00 outros serv. de terc.
pessoa jurídica, subelemento 3.3.90.39.16, no valor de R$
512.106,54, exercício 2017 projeto 1401.123650401.1.024 reforma e
adaptação de escolas de ensino infantil., classificação econômica
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica, subelemento
3.3.90.39.16, no valor de R$ 309.882,98, exercício 2017 atividade
1401.121220005.2.039 manutenção da secretaria de educação. , clas-
sificação econômica 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica,
subelemento 3.3.90.39.16, no valor de R$ 309.331,73 vigência: 15 de
setembro de 2017 a 29 de dezembro de 2017 data da assinatura: 15 de
setembro de 2017. contrato nº: 20170853 origem: pregão nº 9/2017-
028pmvx contratante: Fundo Municipal de Saude contratada: Antonio
Brito Dias - Me objeto: contratação de empresa do ramo pertinente
para prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais
gráficos, destinados aos desenvolvimentos das atividades do fundo
municipal de saúde. valor total: R$ 50.858,50. programa de trabalho:
exercício 2017 atividade 1309.101220005.2.025 manutenção da se-
cretaria de saúde. , classificação econômica 3.3.90.39.00 outros serv.
de terc. pessoa jurídica, subelemento 3.3.90.39.63, no valor de R$
50.858,50 vigência: 13 de setembro de 2017 a 29 de dezembro de
2017 data da assinatura: 13 de setembro de 2017. contrato nº:
20170854 origem: pregão nº 9/2017-028pmvx contratante: Fundo
Municipal de Saude contratada: Cortonezi & Oliveira Ltda - Me
objeto: contratação de empresa do ramo pertinente para prestação de
serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos, des-
tinados aos desenvolvimentos das atividades do fundo municipal de
saúde. valor total: R$ 24.785,0. programa de trabalho: exercício 2017
atividade 1309.101220005.2.025 manutenção da secretaria de saúde. ,
classificação econômica 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa ju-
rídica, subelemento 3.3.90.39.63, no valor de R$ 24.785,00 vigência:
13 de setembro de 2017 a 29 de dezembro de 2017 data da assinatura:
13 de setembro de 2017.

Contrato nº: 20170879. origem: adesão nº a/2017-003pmvx contra-
tante: Fundo Municipal de Assistência Social. contratada: Posto Santa
Maria Comercio de Combustiveis Ltda. objeto: adesão a ata de re-
gistro de preços 20170869, originada do pregão presencial/SRP
9/2017-039pmvx. registro de preços para futura e eventual contra-
tação de empresa do ramo pertinente para o fornecimento de com-
bustíveis destinados a manutenção e desenvolvimento das atividades
da prefeitura municipal de Vitória do Xingu. valor total: R$
190.660,00. programa de trabalho: exercício 2017 atividade
1511.082440002.2.051 manutenção da secretaria de trabalho e pro-
moção social, classificação econômica 3.3.90.30.00 material de con-
sumo, subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 94.830,00, exercício
2017 atividade 1511.082440002.2.093 manutenção do bolsa família ,
classificação econômica 3.3.90.30.00 material de consumo, subele-
mento 3.3.90.30.01, no valor de r$ 13.710,00, exercício 2017 ati-
vidade 1511.082440002.2.081 manutenção do piso básico variável -
scfv, classificação econômica 3.3.90.30.00 material de consumo, su-
belemento 3.3.90.30.01, no valor de r$ 82.120,00. vigência: 20 de
outubro de 2017 a 29 de dezembro de 2017. data da assinatura: 20 de
outubro de 2017. contrato nº: 20170880 origem: adesão nº a/2017-
003pmvx contratante: Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu. con-
tratada: Posto Santa Maria Comercio de Combustiveis Ltda. objeto:
adesão a ata de registro de preços 20170869, originada do pregão
presencial/SRP 9/2017-039pmvx. registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa do ramo pertinente para o forne-
cimento de combustíveis destinados a manutenção e desenvolvimento
das atividades da prefeitura municipal de vitória do xingu. valor total:
r$ 664.800,00. programa de trabalho: exercício 2017 atividade
1003.041220005.2.001 manutenção do gabinete do prefeito. , clas-
sificação econômica 3.3.90.30.00 material de consumo, subelemento
3.3.90.30.01, no valor de R$ 72.300,00, exercício 2017 atividade
1005.041230005.2.008 manutenção da secretaria de finanças. , clas-
sificação econômica 3.3.90.30.00 material de consumo, subelemento
3.3.90.30.01, no valor de R$ 296.250,00, exercício 2017 atividade
1004.041220005.2.006 manutenção e modernização da secretaria de
administração., classificação econômica 3.3.90.30.00 material de con-
sumo, subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 296.250,00. vigên-
cia: 20 de outubro de 2017 a 29 de dezembro de 2017. data da
assinatura: 20 de outubro de 2017. contrato nº: 20170881 origem:
adesão nº a/2017-003pmvx contratante: Fundo Municipal de Meio
Ambiente e Turismo. contratada: Posto Santa Maria Comercio de
Combustiveis Ltda. objeto: adesão a ata de registro de preços
20170869, originada do pregão presencial/SRP 9/2017-039pmvx. re-
gistro de preços para futura e eventual contratação de empresa do
ramo pertinente para o fornecimento de combustíveis destinados a
manutenção e desenvolvimento das atividades da prefeitura municipal
de vitória do xingu. valor total: R$ 243.460,00. programa de trabalho:
exercício 2017 atividade 1818.041220005.2.060 manutenção da se-
cretaria municipal de meio ambiente e turismo, classificação eco-
nômica 3.3.90.30.00 material de consumo, subelemento 3.3.90.30.01,
no valor de R$ 184.210,00, exercício 2017 atividade
1818.185420504.2.090 manutenção do sistema de coleta e tratamento
de resíduos sólidos, classificação econômica 3.3.90.30.00 material de
consumo, subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 59.250,00. vi-
gência: 20 de outubro de 2017 a 29 de dezembro de 2017. data da
assinatura: 20 de outubro de 2017. contrato nº: 20170882 origem:
adesão nº a/2017-003pmvx contratante: Fundo Municipal de Edu-
cacao. contratada: Posto Santa Maria Comercio de Combustiveis Lt-
da. objeto: adesão a ata de registro de preços 20170869, originada do
pregão presencial/SRP 9/2017-039pmvx. registro de preços para fu-
tura e eventual contratação de empresa do ramo pertinente para o
fornecimento de combustíveis destinados a manutenção e desenvol-
vimento das atividades da prefeitura municipal de vitória do xingu.
valor total: R$ 699.495,00. programa de trabalho: exercício 2017
atividade 1401.121220005.2.039 manutenção da secretaria de edu-
cação. , classificação econômica 3.3.90.30.00 material de consumo,
subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 94.830,00, exercício 2017
atividade 1401.123610407.2.044 manutenção do transporte escolar. ,
classificação econômica 3.3.90.30.00 material de consumo, subele-
mento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 557.250,00, exercício 2017 ati-
vidade 1401.123610407.2.067 manutenção do convênio do pnate es-
tadual , classificação econômica 3.3.90.30.00 material de consumo,
subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 47.415,00. vigência: 20 de
outubro de 2017 a 29 de dezembro de 2017. data da assinatura: 20 de
outubro de 2017. contrato nº: 20170883 origem: adesão nº a/2017-
003pmvx contratante: Fundo Municipal de Saude. contratada: Posto
Santa Maria Comercio de Combustiveis Ltda. objeto: adesão a ata de
registro de preços 20170869, originada do pregão presencial/SRP
9/2017-039pmvx. registro de preços para futura e eventual contra-
tação de empresa do ramo pertinente para o fornecimento de com-
bustíveis destinados a manutenção e desenvolvimento das atividades
da prefeitura municipal de vitória do xingu. valor total: R$
1.205.000,00. programa de trabalho: exercício 2017 atividade
1309.101220005.2.025 manutenção da secretaria de saúde. , clas-
sificação econômica 3.3.90.30.00 material de consumo, subelemento
3.3.90.30.01, no valor de R$ 1.205.000,00. vigência: 20 de outubro de
2017 a 29 de dezembro de 2017. data da assinatura: 20 de outubro de
2017.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 20170624 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO
- Nº 7/2017-006FMAS CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO: ROMULO SOARES
PEREIRA - OBJETO: Locação de imóvel situado no Distrito de Belo
Monte Km 64 s/nø - Belo Monte - Vitória do Xingu, para proceder ao
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SEMUTS.
VALOR TOTAL: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) PROGRA-
MA DE TRABALHO: Exercício 2017 Atividade
1511.082440002.2.081 Manutenção do Piso Básico Variável - SCFV,
Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pes-
soa Física, Subelemento 3.3.90.36.15, no valor de R$ 24.000,00 -
VIGÊNCIA: 02 de Maio de 2017 a 29 de Dezembro de 2017 - DATA
DA ASSINATURA: 02 de Maio de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 47/2017/PMX-SRP

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Administração. OBJETO: - Re-
gistro de Preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica
habilitada para AQUISIÇÃO IMPRESSORAS E FORNECIMENTO
DE TONERS, CARTUCHOS DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS
DIVERSOS, destinados à Secretaria de Administração, para manu-
tenção e funcionamento das demandas dos diversos órgãos da Ad-
ministração Geral, deste Município de Xinguara - Pará. Data de
Recebimento e Abertura dos Invólucros: 13/11/2017. HORA e LO-
CAL: 09h00 (Nove) horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Xinguara, situada no 2º piso do prédio da Caixa Econômica
Federal, na Rua Petrônio portela, s/nº, centro. O Edital poderá ser
obtido no horário das 08h00 às 12h00 horas das 14h00 às 18h00, de
segunda à sexta-feira, na Sala de Licitações da Prefeitura, situada no
endereço acima. Outras informações pelo telefone nº (0**94) 3426-
2644, ou na Sala de Licitações.

PREGÃO PRESENCIAL No- 49/2017/FMS-SRP

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde. OBJETO: - Registro de
Preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica habilitada
para AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ÔNIBUS, des-
tinados para transporte de passageiros para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde, na rede de Saúde do Município de
Xinguara/PA, de acordo com as especificações do Termo de refe-
rência, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus
anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos ju-
rídicos legais. Data de Recebimento e Abertura dos Invólucros:
14/11/2017.HORA e LOCAL: 09h00 (Nove) horas, na Sala de Li-
citações da Prefeitura Municipal de Xinguara, situada no 2º piso do
prédio da Caixa Econômica Federal, na Rua Petrônio portela, s/nº,
centro. O Edital poderá ser obtido no horário das 08h00 às 12h00
horas das 14h00 às 18h00, de segunda à sexta-feira, na Sala de
Licitações da Prefeitura, situada no endereço acima. Outras infor-
mações pelo telefone nº (0**94) 3426-2644, ou na Sala de Lici-
tações.

Xinguara-PA, 30 de outubro de 2017.
JUAREZ RAMOS DE BRITO JUNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2017

A CPL da Prefeitura Municipal de Areia-PB, comunica aos
interessados que está aberto o prazo recursal de 05(cinco) dias úteis
referente fase de classificação do certame em epígrafe cujo objeto
trata de "Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de
Obras de Pavimentação em Paralelepípedo de vias urbanas da Cidade
de Areia-PB". Ato contínuo, a Comissão informa que as empresas
Estructural Engenharia Ltda-ME e a Construtora Trigueiro Mendes
foram DESCLASSIFICADAS e o resultado da análise de julgamento
referente a este certame constam na Ata de nº 02. Destarte, a ordem
de classificação das empresas, é a seguinte: 1º lugar NELCON SER-
VIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ: 10.676.491/0001-49, R$
186.794,50; 2ºlugar: INSTEC - Instalações Técnicas Ltda. CNPJ:
08.792.356/0001-17, R$ 201.826,30 R$ 144.399,56; 3º lugar: MA-
TRIX CONSTRUTORA - EIRELI - EPP, CNPJ: 18.920.924/0001-71,
R$ 222.959,20; 4º lugar: CONSTRUTORA ANTENAS, CNPJ:
21.961.145/0001-29, R$ 234.941,19; 5º lugar: CONSTRUTORA
EDFFICAR EIRELI - ME, CNPJ: 17.440.965/0001-06, R$
234.941,19. Findo este prazo, e sem nenhuma manifestação, será
homologado/adjudicado o supracitado objeto desta licitação.

Areia-PB, 26 de outubro de 2017.
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da CPL
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