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ANEXO X MINUTA DE CONTRATO

O Município de Eldorado dos Carajás, através da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, neste ato

denominado contratante, com seguinte endereço Rua da Rio vermelho q 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-000,

representado pelo Sr.a Prefeita Municipal Iara Braga Miranda, e de outro lado a empresa

inscrita no CNPJ (MF) sob o n.a estabelecida doravante denominada

simplesmente contratada, neste ato ropresentada por 

- 

portador da Cédula de ldentidade n.q

e CPF (MF) n.o celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o

edital do Pregão Eletrônico n.e _f ._ e a proposta apresentâda pela contratada, sujeitando-se o contratante e ii

contratada às normas disciplinares das Leis nq 8.666/i993 e 10.520 /2002, Decreto 10.024 de 20 de Setembro de

-- 201.9 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO

1. O presente contrato tem como obieto: SISTEMA D[ REGISTRO DE PREçO PARA EVENTUAL E FUTURA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARÁ ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO

DE ELDORADO DO CARAÉS.

1. Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela contratada, sendo que o valor total

2. Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico são meramente

estimâtivos, não acarretando à Administração do contratânte qualquer obrigação quanto a sua execução ou

pagamento.

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária: XX/üXXXIXXXX

CLÁUSULA TERCEIRA . DOS PRAZOS

.... 1. A CONTRATADA ficará obrigada cumpriros prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração

para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Prefeitura de

Eldorado dos Caraiás.

2. Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em de imediato para a entrega a contar da notiflcação da

fiscalização do CONTRATANTE, sem preluízo de outros serviços autorizados para execução

cúUsULÁ QUARTA - Do ÂMPÂRO LEGÂL

1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico realizado com fundamento na Lei

ne 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei ne 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2019.

CIÁUSULA QUINTA - DA EXECUçÂO DO CONTRATO

1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as

disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.a 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,
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1. A vigência deste contrato seÉ 

- 
/ 

-/ 
-à -/ 

-/ 
-, 

contados da data da sua assinatura, tendo

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

cúusurA sÉTrMA - Dos ENcARcos Do coNTRATANTE

1. Caberá ao contratante:

l.L - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalações do contratante para execução dos serviços

constantes do obieto;

1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratada;

1.3 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constântes do

Anexo I do edital do Pregão eletrônico n.o J ----:

v 7.4 - impedir que terceiros executem os serviços obieto deste contrato;

1.5 - solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especificações constantes do anexo i do edital do

pregão n." 

-/- 
e conforme cronograma da secretaria requisitante.

1.6 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços gerais

do contratante.

CúUSULA OITAVA. DOS ENCÂRGOS DÂ CONTRATADA

1. Caberá à contratada:

1.1 - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tâis

como:

a) salários;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

0 vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

1.2 - manter os seus técnicos sureitos às normas disciplinares do contratante quando em trabalho no órgão,

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter os seus técnicos identiÍicados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do

contratante;

1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do

contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste

contrato;

1.5 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual foç desde que prâticada por seus técnicos no

recinto do contratante;
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7.6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços

efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou

dos materiais usados;

1.7 - refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da

comunicaçâo;

1.8 - usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços obieto deste contrato;

1.9 - submeter à fiscalização do contratante de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da sua

execução;

1.15 - comunicar à secretaria de infra estrutura e obras do contrâtante qualquer anormalidade de caráter

urgente e prestar os esclarecimentos !ulgados necessários;

\, 1.16 - manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas neste contrató dufante toda a execução do contrato.

CLÁUSULÂ NONA - DAS OBRIGAçÔES SOCIAIS, COMERCI-AIS E FISCAIS

1. À conratada caberá, ainda:

1-1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos preüdenciários e obrigações sociais previstos na

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não

manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidâs na legislação

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no

decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do

contratante;

1.3 - assumir todos os encargos de possÍvel demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato,

\J originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste

contrato.

2. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere â

responsabilidade por seu pagamento à administração do contratânte, nem poderá onerar o objeto deste contrato,

razáo pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o

contratante.

CúUSULA DÉCIMA - DAs oBRIGAçÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

l.l - É expressamente proibida a contratação de seryidor pertencente ao quadro de pessoal do contratante

durante a prestação dos serviços, obieto deste contrato;

7.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver

prévÍa autorização da Administração do contratânte;

1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato.
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1.4- Arcar com todas as revisões durante a garantia.

crÁusum oÉcruA rRTMETRA - Do ACoMeANHAMENTo E DA FrscAlrzAçÂo

1. A execução dos serviços obieto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do contratante, designado

para esse fim.

2. O servidor do contratante anotaaá em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos

serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a

autoridâde competente da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, em tempo hábil, para a adoção das

medidas convenientes.

4. A contratada deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito

,-, pela administração do contratante.

CLÁUSUIA DÉCIMA SEGUNDA . DA ATESTAçnio

1. A atestação da execução dos seruiços caberá à servidor do contratante designado para fim representando o

contratante.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DA DESPESA

L. As despesas decorrentes do fbrnecimento do objeto licitado correrão por conta da Dotâção Orçamenúria

Própria do(s) Órgãos que compõe a Administração Publica Municipal. XXXXXXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

1. Executados e aceitos os serviços, a contratada apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caralás, situado na Rua da Rio vermelho 0 01 - Centro - km 100, CEP:

68524-000, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque

nominal ao fornecedor, até o 30e (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.

2. O contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não

estiverem de acordo com a especificaÇão apresentâda e aceitâ.

3. O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

devidas pela contratada, nos termos deste contrato.

4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação

de penalidade ao contratante.

5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de

adimplemento de cada parcela.

5.1 - Nos casos de eventuais âtrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a data

acima referida e a correspondente âo efetivo adimpiemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da

seguinte fórmula:
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EM=lxNxVP

onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

| = índice de compensação financeira, assim apurado:

t=TX ==> I=(6/1001 ==> r=0,00016438

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 60lo

5.2 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

rz 5.3 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura

âtestada por servidor designado, conforme disposto nó art. 67 da Lei n.e 8.666/93, e verificaçâo da regularidade da

licitante vencedora iunto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.

CLÁUSULÂ DÉCIMA QUINTA . DA ALTERÂçÂO DO CONTRATO

1. O presente contrato poderá ser alterado caso haja interesse da administração , nos casos previstos na Lei n.e

8.666/93, desde que haja interesse da Administração com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do contraante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado

ou suprimido ato o limite de 250lo (vinte e cinco por centol, conforme disposto no artigo 65, parágrafos 10 e 2e, da

Lei n.e 8.666/93.

1.1 - A contratada fica obrigada a aceitár, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários; e

1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões

resultantes de acordo entre as partes.

CúUsUtA DÉCIMÂ SÉTIMA. DAS PENÂLIDADES

1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato

sujeitará a contratada à multa de 0,50/o (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de

1070 (dez por centoJ sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma

vez comunicada oRcialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida a

préüa defesa, aplicar à contratada as seguintes sânções:

2.1 - advertência;

2.2 - multa de l0o/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no câso de inexecução total do objeto

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
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2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seia promovida a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração do contratante pelos

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratada estará suieita às penalidades tratadas nos itens 1 e

2 desta cláusula:

3"1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito;

3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que vier a ser

rejeitado, carâcterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição;

e

:- 3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que üer a ser reieitado caracterizada se a medida não se efetivar no

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de reieição.

4. Além das penalidades citâdas, a contratada ficaná suieita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro

de fornecedores do contratante e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.e

8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela administração do

contratânte, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, a contratada ficará isenta das

penalidades mencionadas.

6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com â

Administração do contratante, e declaração de inidoneidade para licltar ou contratar com a administração pública

poderão ser aplicadas à contratada iuntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

CúUSULA DÉCIMA oITAvA . DA RESCISÂO

1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseia a suâ rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei

n.s 8.666/93.

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da administração do contratante, nos casos enumerados nos incisos

I a Xll e XVII do artigo 78 da lei n.e 8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30

ftrinta] dias corridos;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência pâra a administração do contratante; ou

2.3 - iudicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente.

cúusulA DÉcrMA NoNA - DA vrNcuurçÂo Ao EDTTAL E Á pRoposrA DA C0NTRATADA
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1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.e 

-/- 
e aos termos das propostas da

contratada.

cúusulA vrcÉsrMl - Do FoRo

1. As questôes decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

serão processadas e iulgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

2. E,para firmeza e validade do que foi pactuâdo, lâvrou-se o presente contrâto em 03 (três) vias de igual teor e

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

contratante e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldorado dos Carajás - PA. em _ de 20ll

CONTRATANTE
.I'ESTEMLNHAS:
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CONTRATADA
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GOVERNO MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS

PREFEITI RA \IT NICIPAL DE ELDoRADO DoS C,{RAJ iS

O Municipio de ELDORADO DOS CARAJAS, através da(o) PREFEITURA MLINICIPAL DE
\TLDORADO DOS CARAJAS por intermédio do(a) Pregoeiro(a). torna público que às 15:01 horas do dia 25 de

Março de 2022, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, tipo menor preço, para SISTEMÂ DE RIGISTRO
DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL,FSPORTIVO PARA ATENDER A
SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICTPIO DE ELDORADO DO CARAJAS. , de acordo com o que determina
a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
DOS CARAJAS.

O procediemtno licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal n" 10.52012002, Lei Federal n" 8.666
de 2l de juúo de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposiçâo dos interessados na sala da Comissào de Licitação.
na SEDE DA PREFEITURA, a partir da publicaçào deste Aviso, no horário de expediente.

ELDORADO DOS Ás , 14 de Março de 2022

TTAGO COSTA

D

Ftr.-

SEDE DA ?REFEITURA

AVISO DE LICITAÇÃO
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PREFEITURÂ MUNIcIPAL DE CAMEÍÁ
Àvlsos Da ucÍÍaçÃo

pnÊGÃo alEÍiôNrco sRp r 1al2022+Mc.

Oblêroi R.Bl3rrô de Preços Para tutura ê lventuâl Côôtrátâçlô de Ehprese
Esp.ciâll!âdã !m aoníe.Êo de lniÍormes e 

^.€seórlor,.ônforme 
êsp.ciÍicaçó€i e

deí.içô6 mlôimae co.ltrnie! no Terho de Refetê.(r., A.êxo I O ediralcompleto esrá á

dirpotfão dos'nrsessados ^o5 rilês ww.pr€fenurâd.(.merã.p..8ovb.;
ww.pôrtaldêcoôpraspubliÉs.com br: BUrãl d. licitâç&s .lo silê Co ÍCM/pÂ:
ww.t.m.pa.gov br, Abenu.a: 24de Mdrço dê 2022 às t5hoomin {horano de 8Í.silià).
lnfo,maçóes: pregaoelêtronicormc@8mâil.com

pnacÀo ErEÍRôNrco 5Â, ,{. t5l2o22-avtc

. Oblêro: Âê8ilrro dê Prêço Pàra Futurá a ÊÉntuâl Co.ÍàlaÉo de aopresá
tipecialrrada Em FoÍnedmenro dê Màre.iaú E Utensiliot de Cozinha dêslin.dos A Suprir As

deFandas da $cr.taria Municjpal de Edúcáção - semed E demais Unidadês E@l.re5, No
Municlpiô de c!metá/pâ, .onlorme e.pêciÍi.açõ€t ê detiniç&s mirmá, constant$ no
Íermo de Reíê.ên.r., Ànero l. o ed.târ .ompleto êsti á dispúiçáo dor nter.ssd6 noe
str€r ww preferrurâdé..metà pô gov br;w@ po.lôlde@mprarpubl,.àr .ofr br; muràl d.
llchâçôê, do tne do TCM/aA: wúl(mp..Bo,.ú Álr€írur..24ne Môrço de 2022 à5

09h00ôin {horáriô de Br.siriâ). lníormãçô€s: preaaoeletronlcopmc@8mari..om

Camêtá/Pô, 11 de nârÉ de 2022
vrcroR coRRaÁ ca5srÀNo

p.eíeirc.

avtso oa HoMo@G^çÁo
PRÊGilO ÉLEÍnômCO SRP . 7l2ora-PMC.

A Píeleit. lara Brô9. M(.nd., .o oso de suat aúibliçôes q!ê lhê sào
co.íeridas pêla leaislição em vigo. , êspecialmenle as Leis ,t! 8.666/93 r0.520/2m2 .
s!.3 .ltêr.§õ€s porterio.êr, a v'sta do PàreceÍ.oíclurlvo exàrado pêlo PregoeÍo e Eqoip.
de Apoio, Íêelvê flOMOIoGAÂ a pr*e.te Licúação neíes Íe6os: P.ô.e!to n' 9/20r?
m5 PMEC/ P.êaão ElêÍôni.o/ datà dô homolôgaçàor 1rl01/2o22l Objêtô dà Lrcit.ção.
C6rÊtâêo .lê êmp..$ es9ri.la2ádã em r.Í.l.Co s ioma.'mnro dê mãtêíià6 ê
êqoipâôentot pàrà m.í!t..Éo .!o 3ierêhá de iruór..Éo úbli.a. Ehpí6 vencedoíó
WtUINSON CâAVO E slLVÁ LÍ04 CNPI: 37.026,786/0001.26, Vãlo, Global 8S
3.136.725,00 (três milhõê5, cênto ê lrintà e ei! mil, seteentos e untê e.rnco recú)
Eldor.do r,,o .rr.jáe - PA, 11 dê m:.ço de 2022.1àr. 8rà9. Mnandà, Preíena Munrip.lNoMoLoGo a licitação na hodàlidadê Prqao EletrÔ.ico sRc nr ú2/2a22-puc

quê r.m por objero: R.súrro da Pí.çoe Para Futura e *€nl@l ãquiiição dê màt.riâl d.
€xpêniente paíá at.nde. á oemand, da5 Dive6.s se<retânâs 0€íe Mú.i.ipio,€ .on b8e
no Íel.ró.io dâ Com6sào Permànente de Lr.nação e Pereer da Atse.ia luridi.ô do
óuni.ipio ÁoJUorco/HoMoLoco *u objero a Àçri Ar.a.eio comér.io varejitra d.
Mercadoíi.r E êli, citPl ne 39.524.r20lt)0o123, valor RS 135.892,90; F.aôÊisco d. Alri p,

Ponllho Comé.cio, CNPI nc 05.797.900/0001.25, Valo. RS 899 877,98; J dot 5. I.ndâde
Eíêlr. cNPl nt 08.6a3.999/0o01-22, vàloí RS 312.6rr2,!8j L dô o. Bntô Ltdâ, cNpl na
a4 217 a08/@0r95. vólor R5 133.998.59: M. S.nt6 Guim.râes tnet, CilpJ nr
2:t.916.281/0001 94, vâloí RS 92.628,15; R. Lop.s 8i(a, aNpl ne 63.8a5 76al0o01.0o,
Valor fiS 769.08O,m; R. W. Veiga, cNPl nc 07 3É-0r3/0m1-6O, v.loÍ RS 5o9.s3a,8si W. de
Málo oarã comer.iô vârejúta, cNPr ór 23 506.180/0001-05, vãlor RS 1.966949,25; w. do
5. C. BaÍá, CNP, nq 05 724.970/0001 51, valor i§ 161.2124,24i pàrã quê produrâ os êí.rto!
lêg.ir àoe te.noi do a.t. 43, ln.is Vl da Lêi t dêr.l ne 8-666/9! . ruas áhêrâçôêt
poíeíore5. Darà dã tlomolosârãô: 09/03/2022. O.de.âdôr: Vi.tor Cor.êa cásnôno.

O s.c.erário dê tduErão s.vê.ia.o s.eoa'o Na<imênto Mâ.edo, no úrô dê
ilat .inb!içõ6 q@ lhê úo .onleÍkias pela lêgiilaçào êó vigor espêci.rmente à5 L€B No
8.666/9:,- 10.52ol20o2 e suai ahê.ôçó€t poíerioree, a vÉra do Pamer .onclusrvo €xa,ãdo
pelo PÍêgeiro e fquipe dê Apolo, .elolve HOMOTOGAR a prêenrê Licúãçào nên.5
Te.mor prce5ro n" 9/2022-006/ P.egào ÊleÍônico/ daià dâ homolo8âçâo: 11/03/1022/
Objeto dà Licitáção: Sis!êmá dê neghro de P.eço pãra Contíàtàçàó de êmpres pard
íoma.imeíto dê ô.têÍi.l dê conrtrúçào, €létn(6, hidriulico e p'ntura ÊmpÍerar
v.n.êddãt: ÀDSanvE c 5Á E coN5Iiu("Ào !ÍoÀ atPr: 4o.543108/ooo11r5, vàro.
Globâl i5 251.9U,5O ldurentos . o.quenta e um mrr nolecenlot e deressete re.rs e
.inqe.nrà cênt.E). LIOaR DISTnIBUIoOFA Oa MÂTaRlÀ|s ELEÍnlcOS EIRÊL| - CNPr:
30.021.1@/0001{5, V.lor Global R$ 325.312,66 {trelentos e vinte e cinco nil, vé&ntos .
dde.êãii. ses*nta.ê.tãsr. ROCHA COMERCIO 0E MÂT€RlÂlS DE COÍISÍRUçÁO alRtlr,
C PI: 40.171.959/0001{4. valo, Glob.l 35 174.@0,@ lcênto e *rê.t. e q!.tÍo mÍ rêô6)
; v G CÁivAtHO MAni|{S COMEnClo t ltRvlço ElREtl, C!{PJ. 37.16a.97210[,07.1, Vator
Gbbàl n3 2.541.849,71 ( doas Drlhõ.s quinhent6 e qoarenta e um nrr, oitqê.toe €
qu..enl. e í@ .êri! e tetê.ta ê um ce.távor)

PREFETÍURA MUNrcrpAL DE caNAÃ Dos caRAJÁs

EXTRAÍOs Of TERMOS AOIÍIVOS

ca{dálP., 11 de oaíçô dê 2022
vtcÍoÂ coÊREÂ cÀsstaNo

Éldorâdo dô Gràiás - PÂ, 11 de ma.ço de 2022
sEvfRrÂNo saMPÂro AsctMt{To MAcÉDo

S€..erárc de tducáçao.

^vlso6 
oa um çlo

Piaclo a.lliôtvto sÂPQUÂRÍo aDÍIrvo Ao coNTÂaTo N' 2019m39, provêniênte do Proce$o ticit.tório
99s/2018/PMcc, que enÍe $ celebÍân o FUNoo MUNICTPAT Do MtlO AMsrlNTt 0E
cÁNú oos caRÁlÁs, CoNTRATANTE, TAU5MÂ locÀ(ô€s E sERvrCos LÍoa, aoNÍRÁraoo,
.oôr,arâção d. êfrp.es. Cãrâ prêsrâçào dê *turço§ .re l@çao dê âúromóveir ê
mot@icl.tas, @m e !êm coídúoí, visndo o àrendim..lo dàs ne<et3idàd6 do túndo
Muni.lp3l do Meio ÂóbiEôte O pres€nle Têmo Aditi@ objeti!3 á p.dro8.Co ilo p.àro d.
vi8êõ.ra do .ontrato alé 26 de Dereobro de 2022, noi lêrmo do all. 57, ,.(ito ll, d. Lei
Fêdêr.l nr 8.666/93.. a dêspera decoÍente da presentê áhêÉção coíerá à conla da
5êduinrê Dotâçâo orçâmêntária; oqcÂo, 17 Fundo MukiÉl de Mêlo Âmbiêntê uí!t0Á0É
oRçaMENTARTÀ: 1721 seíerán. de Mero Ambiênrê Pf,OrlTO/ATlVrDÀOE: 2179 . Mi.têr .
s*r.ráaâ Muôrcipál d€ Mêio aôbienrê cúss,lrcÀçÁo rcoÍ{ôMlc!/ rLr rÉNIo Dt
DI5PESA: 3390190O Oútro5 s€tu]ço5 de Terceror Pers. loídia sub€iemenlo,
1.3,90.3914 FONTE fiÉCUÂsO: 1708 VALOR: RS 360.900,00 (lrêrêntos e 5êsênta mí e
novêcemos rêâisl.cÂNÁÃ Dos cÂÂAlÁs . PA, 26 de dezêmbro de 2021.

O Municlpio d. Eldorâdo dos Caraját, por iôte.ôédio dà Frêt€ituB Muni.'pr
d! (ldorãdo do. Grâjá5, toma públiê a liciração a iEAEÉRÍIJÀA 0O PiÉGÃo ELEIRoN cO
sÂp. aoM cFrÍÉito DÉ ruLGaMENTo MENoR pREço pon rTtM, Nos Í€BMos DA LEr Nq
10.520, 0E 17 0t ll.rllro DÊ 2002, Do oÉcÀEro Ne 10024, 0E 20 Dt 5FrEM880 0l 2019,
00 DtciÍo Nq 7 74'i, D€ 0s DE )uNHo oE 2012, DECRETO N' 8.538, 0E 06 0E OUTTJBiO
DE 201s, Dêcretô nt 7.892, de 23 de ja.eko dê 2011,oECÂÉÍO Nr 9.4a8, oE 30 DE
aGosTO Dt 201a APL|C4|{OO.SE, 5UA9DúR|ÀMENTÉ. À Lar N! 8.666, 0E 21 Dr rUN80 Dt
1993. t as ExrcÊNctas Eras€Lacroas (ESTE ÉDrrÂL !fl coMpLÉMÉNrÁR Ns 121/06 r
l4r2o1d E DaMArs tEcrsúÉo piÊGÃo aLínôNlco Ns 9/202r 016 pMEc obJeto
slsrtMÁ DE REGISTiO Ot pÂEçO P iA rUÍUnÀ E EVINTUAL CO'{ÍRÂTÂçÃO 0E EMPRI5Â
pAÃa aeutstçÂo DÉ coMpuÍaooi€s, ptças E prnrrÉRrcos oE rNFoRMATrc.a abenuÍâ
25/01/2022 08hs mmh. o mêsmo e^cônt.a ditponiv.l not inê do ÍCM PA e Ponâl dd
Tr.nsp.réô.iâ ê Prêfeitur. mu.Eipal de Eldorado dos Caràrâ5
hnp5://*ww.eldor.dode.iaja5.pá.8@ brlponal-darÍônspárend. , serj rê.liràdo àrravér
do portàl ww.port.rdeomrrêrplblicás.com.bt. Íago P.rêiB costà Pr.8@ir. Mln!.'pa

O Municipio de Eldorado dos Càrajás, por riteftedio de Pre,srlra Mun'. pàl
de Eldorado dot C.r.já3, torna públi.a â li.irêçâo Do PREGÃO EtFrRÔNlCO SÂP. COÀ,l
cRrIÉÂto oÉ IUTGAMENTo MÉNoR pRÊço pon rrEM, No5 ÍERMos oÂ Ltt Nq 1o.s2o, oE
17 D€ rULHO OE 2002, 00 o€CÂlÍO Nr 10.024, OE 20 DE SETEMSÂO 0Ê 2019, DO
oEaÂ€Ío l{e 1.746, Dt 05 Dc ruNHo ot 2012, cEcRflo N' 8 518, oE 06 0E orrruBRo oE
2015, oêcrcú nr 7.492, dê 23 de jânêúo de 2013, DECiEÍO Nr 9 a83, ôÉ 30 Dt ÂGO5ÍO
oE 2018 ÂPúCANOO,SC, SUBSTDTÁf,|ÁMENTE, Â LÉt Ne 8.666, 0E 21 0Ê JUNHO DE 1991, t
Às ExclNctas ÉíÁBEtEcroas NEsrE EDITAL Llrcoi,lpLEMENÍat tuç r23106 r 14712014,
E OÊMA|S LIGTSLÁÇÃO PiEGÁO aLETÂÔN|CO Nr 9/2022{09 pMÊC. Obj.to: STSTEMÀ DE
NÉGISTiO DE PflEçO PAÂÂ TVTMTUÂL E TIJIURA AqUIslçÃO DÉ MÂIERIAL ESPORT]VO
PAiA AÍÊ DTR À SECRÉTA8IA DE EspoRT. Oo MlIIIcIPlo DE ETDoRÀDo oo cARÂ]Âs
Abttrlra 25loal2$22. l5hs @min. O mnúo €ncônrrã dirponivêl .os rne do TCM.PA ê
Ponrl da Tran3p.rÊn.'â ê PrelertrÉ muniop.r de tldoíado dos cãrátãr
http5//ww-eldo6dod*erájas.pa.gôv.brlportâldâ'ríãn5põrencia, sêrá rérlizado âÍâvÉ,
do porbl M.po4.ldêcomprr5public.r .om br. Tiãgô perêú. aoíâ P/êgoêiro Muni.tprt

lcP

T€RCI|RO ÂDlTlVO ÂO aoNTRATÔ N' 2ol90l1l, prownienre dô P,@€seô Lj.iràt.Íio
995/2018/PMCC, qúe e.íe si cêrebram o FUNDO MUNICIPA! Dt A5S|íINOA SOCIÀL OL

caNAÀ oos cÀtÁJÁs, coflÍnaraNÍa, rausMA LocÁçóEs t s€Âvlços rIoa, coNÍRÁTÂoo,
.ontràtàçào de empr.râ pãíã preí.ção dê s€drçor d. lüção d. ãutomóei! ê
motociclêt , @m ê sem condutor, v*ándo o arendmeôro des nêceesidâdés do FUNDo
MUNICIPAI Ot Á5SBTÊ ClA SOC|Á1. O prerenrê Tâímo Âditivo ôbietiv! . proíosação do
pràro de Íigência do contÉto atê 06 de janêto d. 202!, nor te.oo do án. 57, inci$ lr,
da Lei Ferl"ral !e 8.666/91.. Â dnp$à de.orÍen!é da rrckme attê,açào corÚá à.onrâ dã
F8úi.ie ootãção Orç.Dentaria: Erêrci.io 2022 Âtivid.dê 1416.0a1221315.2.116 Manteí a
se.eta,ia Municipil de oêsenvolvimeôto so.ial , clai3iti.eção êcoôôô'ca 1.3.90.39.00
outo! rê. dê têr.. peseoâ juridicà, subei€mento l-3.90.39.14. Vrlor:139.2m,00
txerclcio 2022 Atividâde 1417.082441404 2.134 Ma.têr os SeNiçor Of€rtãdos Pelo Cênt.o
de Âêíerê.cia de Attirlênri. Se'al{nÁS , Oasií.ação ê@mmi.e 3.1,90.39.00 Ouvog
*d. dê têr.- pês$â lúídic, Slb€leú.nrô 3.3.90.39.14. Válor:466.5@,@. trercíío 2022
Aliúdôde 1'U7 042441405 2140 M.nrer o S€ryiço de A(olhioento hrtitu.ional parà
C.ianç.s e Ádolês.ênr , Clásifiéçào econômG 1.3.9O.19.m outoe {ry. d. terc. ,.r!G
jundrâ, sub€lemenro 1.1,90 39.14. Vàlo.: 82,50O,m. Ere..lcro 2022 Âtividadê
UD OA244t4Oi 2.144 Msnter ó CadÚnico e Bolra FâmÍlie do Governo têdêrâl
claríi.ãçáo econóhra 3.1.90.3900 OulÍor reru. de têrc. pessa iuridL@, 5ubêl€6.Êto
3.3.90.39.14. Varor: 42.5O0,@.
Erer.ic,o 2022 Ativdôdê 1417.0a2441404 2.136 Mà.r.r o 5eN dê Conviv e Fo.rãlermento
d€ Vinculor SfCv paía ld6o5 CECON, Clarsúicação eonômic 3.3.903900 O!Íôr rery. de
tê.c persoa juridica, Subrl€mento J.390.39.14. Vâlor: 192 oOO,m. lont.:17o8 CÂNAÀ
DOS CÂRtuÁs PA, 06 de laneko de 2022.

TIÂCFIRO AoÍIVO AO CONÍnATO N' 11s/2o19, orovênênte do P.o(eis LÊitâtório
995/20rUPMcC au. €ntr. sr ..|€bràm ô FUNOO MUNICIPAI O€ Â55|STÉNOA SOCrÂL OÉ

arÂNÀtr Dos arRÀÁ5, coNÍnaÍÁNÍE, LocaN , LoaaçÀo DÉ MÂqutNAs É vtcuros LToÀ,
aOiIRATÁDO. conlrataçao de êúp.ê3. pirà prest.Çâo de seryiçor de l@çio de
áutomóvêB e motôciclêtâi. .ôm ê sêm condutor, vEôdo o à!êndimê.to dar nec4sidadee
do FUNoo MUNICIPA! Dt ÂssEIÊNCh 5OC|AL. O pr.ré.te Têrmo Aditllo objêtlv. .
pro(og.çao <,o p.azo de v.sêncE do.onrr o àté 06 d. )àneúo de 2o2J, nd têrmo dô.ít.
57, i..as ll, d. ta fêder.l n! 3.656/91.. As d€tÉ5ae oriunda do pr.!ê.te co.Íôro
coíer,o po. contà dá dolàção orpmentánà Éreícicio 20?2 ÁÍvióade
1416 081221315.2-116 Mantêr á Sererána Múni.ipâl de DêsenvolúBehto SGrál
Clâssilicâção 4ônômica 3.1.90.39.00 Oútros iery. de re... pessoa tuídica, Subelemento
3.190.39.14, .o v.lor de Rt 66.000,00
tonrê: 1708.,c.1N4Â Dos CAFÁJÁ5 PA, 06 de jamno de 2022.

O Municipio rle tldo6<lo dor c!êiár, por mrê.médio da PíeÍeturâ Mun,c'oal
dê frdor.d,c d6 CáÍâ,.s, romà êjblká a lcnação 0O PREGÀO €LEliô tco sRP, COM
CRlTÉNlo ft ]UIGAMTNTO MENOR PNEçO POR LOTÉ, NOs ÍERMOS ÔA LEI 

'{q 
TO.52O, O'

17 0E IU|HO DE 2002, 00 DECRETO Ns 10.024, D€ 20 DE 5EIEM880 DE 2019, OO
DtcuETo Ne 7.746, 04 05 0E JUNHO 0E 2012, DECRETO N. 8.538, Dt 06 0Ê OUÍUSRO OL
20rs, Oe.reto ne 7.392, de 23 dê janeko de 2013, OÊCÀ€To Nc 9.43a. 0E 30 0€ ÁGOSIo
o€ 201a ÁPl]cÁJtm,5E, su0srDtÂRIAMÊNTr, A LEr Nr 8.666, Dt 21 DÉ túítHO OÉ 199!t, L

^s 
rxtcaNcr 5 asTÂBtttclDAs Nrsrr €orÍÁ1. lEr coMplEMrNTAR Ne lzi/06 E 147l20t4

f D[MÀts tEcrstÀçlo pREGÀo ELtrRóNÉo Ne 9/2022{10 pM€c. obFto stíEMÂ oÊ
REGrStRo Dr pRrço paiÁ coMÍRÂraçÀo DE €MpRÉsa rspEcrausrÂ No FoANEctMENTo
0E uN( DE coNEtÀo Dt (NÍERNfr), coM súpoaTE ÍÉcNrco 248, paÂa ÀÍrNDrR as
r!ÉcEstDÀDEs oÀ5 stciErÂRras E ói6Âos DA pÂEFllÍuRA MuNrcrpar DE rLooRADo Do
CÂnÂlÁ5. Abertu.. 29103/2022 08h3 Ol mrn o mesmo encontr. drrpon.vel nos qte do
ÍCM-PA e Po.tàl d. T.anrp.ênc'a é PrêaeltuÍa úuniopã] dê Éldôrâdo d6 câ.aràr
hnÊ://*ww.ddoadode..ãjãt.pà Bdbr/ponalda Íàn3pá.ênciê , será re.rtado .Í.v.s
do ponàl tw.portârde.om!raspublr(as..om.br

ilf* ,trEr/ü n la e^dlnlirenh .

M.!fuô.eúr(slq

ExliÀÍo oE TEiMO ÀOtTtVO

ÍEÂCEraO ADITIVO AO CONTRAÍO N' 20140009, provê.ientê dô Pro.e55o
Li.iraório r196/2018/PMCC, que ê.iÍe !i celêbr.m o PRtFEIT(JRA MUNlclpAl
DE cÁNAÀ Do5 caRArÁs, coNTÂaraNTE, NEIoE NUNÊS RooircuÉs DA srLva,
CONTR^ÍADO, L@eçáo dê iúóvê1, lôcáli?adà ná Aua Preridenrê loão riguetredo,
QO: 15, LT 07, 6ai.ro Pôíque tcológi.o, para funcionãmcnto da s€cret..i.
Múnicipál de Hâbireçâo dê Càíáã dos cãrajás'PÀ. o pre5ente Termo Adir vo
obiêrivà ã prorroa.íâo do pÍ.:ô .ontràtuàl .té oa de lânêiro de 2023,O têrmo
àditivo têrá ãhpa.àdo lêgalmentê pero artiSo 57, inclso ll dâ lei 8.666/93.. Â
dêspesã decorrêntê dà prêsente proroa.ção cor.ÊÍá à.ontã da seguinre
Dotação O.lamentária: Ere.cí.io 2021, proteiô âti!idádê O4r72r1\s7o4l
Mshtêr á sê.rêtárh Municipal de Hâbrt.çâo, CraÍiti.ação €co.ôm'ca 33903600
- ourrot seNiços dê tercêiíos Pêssoa fisica, Subelefreôrô lf9Of615OO
Lc.eção de rmó!êl, Fonte dê Re.uBo o1s51, no vãro. rotar de RS 18 000,00
Íde.olro mil rêai3) CÀNÀÃ OoS CÁRAJÁS - PA, 07 de jôneiro d€ 2022.

PRTFEITURA MUNICIPAL DE IIOORADO DO CARA]AS

avtsos oE ÉotuorocAçÃo
,RE6Ào ctEtiô rco



Pará , 14 de Março de 2022 . Diário OIcial dos Municipios do Estado do Pará . 
^NO 

XIII I N' 29i0

II, lotoú no SECRETAN,4 MWIUPÁL DE ,tDMINISTRAÇÃO,
conforme o lei 021/2022.
.4 . 2" Este Decteto entra e rigor na dalo de suo publicação.
retroagindo se/,s eíeitos legais a parlir de 0l de norço de 2022,

revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE

PUBLIQL'E.SE

C U ]II P R.1.5 E

Gabinele do Prefeko Municipal de Dom Eliseu, Eslado do Pani, aos
I I de março de 2022

GERSTLON SILYA DA GÀMA
Prefeito Municipal

Public.do por:
Claudiane de Souza Resende

Código Idcn(ifi cedor:A7C9B37l

CPL DE EI,DOR{DO DO CAR{JÁS
RIAl'ISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÀO

O Municipio de Eldorado dos Carajás. por intermédio da PreleituÍa
Municipal de Eldorado dos C-arajás. toma 

^pública 
a licitaçâo a

RIABERTURA DO PRECÀO ELETRÔNICO SRP. COM
CRITÉRIO DE ruLGAMENTO MENOR PREÇO POR ITEM, NOS
TERMOS DA LEI N'IO.52O. DE 17 DE II]I-HO DI] 2002. DO
DECRETO N' IO.O24. Dt] 20 DE SETEMBRO DE 2019. DO
DECRETO N" 7.746. DE 05 DE JLNHO DE 2012. DECRETO N"
6.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, Decreto rl" 7.E92, de 23 de
janeiro de 2011, DECRITO N'9.4t8. DE 30 DE AGOSTO DE 2018
APLICANDO.SE. SUBSIDIARIAMENTE. A LEI N' 8.666, DE 2I
DE JTJNHO DE I99J. I: AS F,XIGÊNCIAS I.:STABF,I,F,( IDAS
NESTE EDTTAL. LEI COMPI,EMENTAR N' I2]/Oó E I47DOI4,
E DEMAIS LEGISLAÇÃO PREGÀO ELETR.NICO N" 9/202I-
036 PMEC. Objeto: SISTEMA DE RIGISTRO.DE PREÇO PARA
FUTURA E EVENTUAI- CONTRATAÇÀO DÊ EMPRESA PARA
AQUISI('ÂO DE COMPUTADORLS. PEÇAS É PERIFERICOS DE
TNFORMATICA. Aber ra 25/0312022 0Ehs 00min. O mesmo
encontra disponilel nos site do TCM-PA e Portal da TranspaÉncia e

'.-,rPrefeituÍa municipal de Eldorado dos Carajás
https://§'rÀ!".eldoradodocarajas.pa.gov.brlportal-da-transparcncia
será Íealizado atavés do portâl
\À§'rv.ponaldecompraspublicas.com.br.

TI.4GO PEREIRA COST.I
Pregoeiro Municipal.

O Municipio de Eldorado dos Carajás, por intermédio da Prefeitura
Municipal de Eldorado dos Carajás, tomâ pública â licitaçâo DO
PREGAO ELETRONICO SRP. COM CRITERIO DE
JT]LGAMENTO MENOR PREÇO POR ITEM. NOS TERMOS DA
LEI N" IO.52O, DE 17 DI] JULHO DE 2002, DO DECRETO N"
IO.O24. DE 20 DÊ SETEMBRO DE 20I9, DO DECRE'TO N" 7.746,
DE 05 DL] JUNHO DE 2012. DECRETO N'8.538. DE 06 DÊ
OUTUBRO DE 2015. Decrcto n' 7.t92, dc 23 de janeiÍo de 2013.
DECRF,TO N' 9..I8t, DE 30 DE AGOSTO DE 20I8 APLICANDCT
SE. SUBSIDIARIAMENTE. A LEI N" 8.6ó6. DE 2I DE JTN}IO DE
1993, E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECÍDAS NESTE ET'TTAL.
LEI COMPLEMENTAR N' 123106 E I41I2OI4, E DEMAIS
LEGISLAÇÃO PREGÂO ELETRÔNICO N" 9/2022.009 PMEC-
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARÁ EVI-jNTUAL
E RJTURA AQIJ'ISIÇÀO DE MATERIAL ESPORTTVO PARA
ATFNDER A SECRETARIA DT I]SPORTE DO MUNICiPIO DE
ELDORADO DO CARAJÁS. Abeín ra 2510312022. l5hs 00min. O
mesmo encontra disponírel nos site do TCM-PA e Ponal da

Transparência e Prefeitura municipal de Eldorado dos Carajás
hnps://wrxu.eldoradodocaÍajas.pa.gov.br/porral-da-transparencia
será realizado aúavés do ponal
wlvw.portaldecompraspublicas.com-br.

TIÁCO PEREIRÁ COSTÁ
Prcgoeiro Municipal.

O Municipio de Eldorado dos Carajás. por intermédio da Prefeitura
Municipal de Eldorado dos Carajás. toma pública a licitaçào DO
PREGAO ELETRONICO SRP. COM CRITERIO I)I]
ruLGAMENTO MENOR PREÇO POR I,OTE. NOS TEITMOS DA
LEI N' IO.52O, DE 17 DI] JULHO DI] 2002. DO I)I-]('RI,TO N"
IO.O24. DE 20 DE SETEMBRO DE 20I9. DO DECRE]'o N'7.7.+6-
DE 05 DE JUNHO DE 2012. DECRETO N" 8,538. I)E 06 DI
OUTUBRO DE 2015, I)ecnto n' 7.892. dc 23 de janeim de 201-'1.

DECRETO N' 9,4t8. DF, 30 DE AGOS To I)E 20I8 APT,ICANDO-
SE. STIBSIDIARIAMENTE. A I-EI N' 8.666. DE 2I DE JI INHO I)I'
I993. E AS EXIGÊNCIAS ESTÁBÊL,ECIDAS NESI-I-] I-]DITAL.
LEI COMPLEMET-TAR N' t23l06 F. U7aOU. E I)EM^IS
I,EGISLÂÇÃO PREGÀO ELIiTRONTCO N' 9/2022-0t{r PMt(
Objeto: SISTEMA Dl-l RÉGlSl RO DE PRtlÇo PARA
CONTRATAÇÀO DE EMPRIISA ESPECIAI,ISI'A NO
FORNECIMENTO DE I,INK DE CONT-XÀO DE (IN'TERNET).
COM SUPORTE TÉ(NICO 24H. PARA ATENT'ER ÀS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E óRCA()S D,\
PREFEITURA M1JNICIPAI DE ELDORADO DO (ARAJÁ:,
AberlüÍa 2910312022. 08hs 0l min. O mesmo encontra disponivel nos
site do TCM-PA e PoÍal dâ Transparência c Prefeitura municipal de

Eldorado dos Carajás httpsJ/srrs.eldoradodocarajas-pa-gov.bÍ/portal-
da-ÍanspaÍencia , scrá realüado através do portal
www.poíaldccompraspublicas.com.hr.

TIAGO PEREIRA COSTÁ
Pregociro Municipal.

CPL DE T]I,I)ORÀDo Do ( ,\R.\.I,\S
rro\ÍoLoG 1( io

ATO HOMOLOGAÇÀO
A PÍeÍàita lara Braga Miranda, no uso de suas atribuiçôes que lhe sào

coÍferidas pela legislaçào em vigor especialmente âs Leis N"
E.666/93- 10.5202002 e suas alterações posteriores, a vista do Parecer
conclusivo exúâdo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. rcsoh'c
HOMOT,OGAR a pÍesente t,icitação ncstes TerÍnos: Processo n'
912022-lJO5 PMEC/ Pregào Eletrônico/ dala da honrologaçào:
I110312022/ Objeto da l,icitaçâo: Contrataçào de cmprcsa
especiâlizadâ em instalâção e fomecimento de matcriais e

equipamentos para manutençâo do sistema de iluminaçâo públicir.
Empresa vencedora: \l,Et,l.ÍNSON CR^VO E S[LV^ [-TDA -
CNPJ: 37.026.7E6l0001-26. Valor Global: R$ i.116.725.00 ítrês
milhões. cento e úinla e seis mil. setecentos e vinte . cinco rcais).

wrnv.diariomun icipal.com.br/famep 9l

I]ST^DO DO PARÁ
PnI]}ETIURÂ MU§ICIPÁL DE ELDOIÀDO DOS CÀRAJÁS

Publicedo por:
Maria Nilda Persir! Ne\ es

Código ldcntilicedor:1156589[B

Eldorado do Carajris - PA. I I de março de 2022.

IÁRA BRIGÁ MIK4NDÁ,
Prefeita Municipâ1.

O Secretário de Educação Severiano Sampaio Nascimenlo Maccdo.
no uso de suits atribuições que lhe são conltridas pela legislaçào em
vigor. espccialmenle as l-eis N' t.6óól93- 10.520/2002 e suas
alteraçôes posteriores. a vista do Parôcer conclusivo c\aúado pel(l

Pregoeiro c Equipe de Apoio, resolve I{OMOLOGAR a prcsentc
Licitação nestcs Termos: Processo n' 9/2022-006/ PÍegào l.lletrônico,'
data da homologação: I 1103/20271 Objeto da Licitaçào: Sisrema dc
RegistÍo de Preço parâ Contratação de empresa para t'ornccimcnto dr
material de constnrção, elétrico. hidráulico e pinlura. Empresas
vencedoÍas: ADSERVF CASA F. CONSTRI (ÀO LII)A - CNPI.
40.543.108/0001-45, Valor Global: RS 251.917.50 (duzentos c
cinqucnla e um mil novccentos e dezessctc reais c cinquenta,''l
ccnta\os). LIDER DISTRIB(llDORA DE l\44 ITRIAIS LLI-fRlCo\/ /wtl
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