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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
DA BOA VISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003001/2016-SRP

Abertura dia 15/042016 às 10:00hs. Objeto: Registro de preços para a
aquisição de Mobiliário Escolar destinados a atender as necessidades
da SEMED do Município. O edital estará disponível no Palácio do
Executivo, Av. Presidente Vargas, nº 01, São Sebastião da Boa Vista,
Setor de Licitações, a partir desta data de publicação.

São Sebastião da Boa Vista-PA, 4 de abril de 2016.
NELUCY E SILVA DE SOUZA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 20160036
ORIGEM.: PREGÃO Nº 9/2016-00013
CONTRATANTE.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA(O).: V.A PHILIPPSEN-ME
OBJETO..: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E
OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA
SAUDE E SEUS PROGRAMAS
VALOR TOTAL..: R$ 135.714,09 (cento e trinta e cinco mil, se-
tecentos e quatorze reais e nove centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO...: Exercício 2016 Atividade
1111.101220003.2.056 Manutenção da Secretaria Mun de Saúde ,
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Sube-
lemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 23.301,51, Exercício 2016 Ati-
vidade 1111.103010004.2.058 Manutenção da Atenção Básica - PAB
FIXO , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo,
Subelemento 3.3.90.30.14, no valor de R$ 397,78, Subelemento
3.3.90.30.16, no valor de R$ 9.529,65, 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 3.3.90.30.16, no valor de R$ 26.628,36, Exercício 2016
Atividade 1111.103050009.2.075 Manutenção da Vigilância Epide-
miológica , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Con-
sumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 4.920,80, Exercício
2016 Atividade 1111.100320003.2.055 Encargos com o Conselho
Munic de Saude , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de
Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 5.666,00, Exer-
cício 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 3.3.90.30.16, no valor de R$
30.068,39, Exercício 2016 Atividade 1111.103030005.2.072 Manu-
tenção do CEO-Centro Espec.Odontológ ica, Classificação econômica
3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no va-
lor de R$ 6.505,30, Exercício 2016 Atividade 1111.103010006.2.062
Manutenção da Esf-Un.Estratégica de Saúd e da Família, Classi-
ficação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento
3.3.90.30.16, no valor de R$ 19.447,80, Exercício 2016 Atividade
1111.103040009.2.074 Manutenção do Prog.Vigilância Sanitária ,
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Sube-
lemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 4.457,80, Exercício 2016 Ati-
vidade 1111.103050245.2.076 Manutenção de Outros Prog.de Vigi-
lância em Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de
Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 4.790,70
VIGÊNCIA..: 22 de Fevereiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

CONTRATO Nº 20160042
ORIGEM.: PREGÃO Nº 9/2016-00014
CONTRATANTE.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO-
CIAL
CONTRATADA(O).: M S GALVAO EMPREENDIMENTOS EIRE-
LI - ME
OBJETO..: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,
PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICI-
PAIS DE TUCUMÃ 1- o locatário deverá especificar os veículos: o
ano, modelo, estado deconservação da carroceria,acionamento au-
tomático das portas, itens obrigatórios;2- os veículos deverão ter ano
de fabricação,superior ao ano 2010para evitar problemas mecânicos
;3- deverá estar ciente das rotas e as quantidades dos veículos con-
forme relação enviada em anexo;4 - os veículos deverão ser dis-
ponibilizados para vistoria, antes da assinatura do contrato, no pátio
da secretaria ;5- serão reprovados os veículos que não estiverem em
prefeito estado de conservação, documentos quitados e todos os itens
obrigatórios;6- incluir na locação todas as despesas com taxas, im-
postos, manutenção do veículo, os Ônibus que forem fretados por
serviço deverá ser o combustível e motorista por conta do contratante,
Os motoristas dos veículos deverão ser habilitados e serão submetidos
a uma entrevista na secretaria municipal de Administração poderá
vetar o motorista indicado pela empresa devendo justificar o veto;7-

os veículos deverão ficar disponíveis todos os dias da semana,
devendo o proponente fazer as manutenções nos feriados e finais de
semana;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,diária, mês, conforme planilha de execução dos meses con-
tratados, e será de acordo com as determinações da Secretaria Mu-
nicipal de Administração e dentro do prazo de vigência do contrato
ou até que sejam esgotadas as quantidades contratadas.

VALOR TOTAL..: R$ 720.120,00 (setecentos e vinte mil, cento e
vinte reais)
PROGRAMA DE TRABALHO...: Exercício 2016 Atividade
1212.084230017.2.104 Assistência ao Povo Indígena , Classificação
econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Su-
belemento 3.3.90.39.14, no valor de R$ 4.475,00, Exercício 2016
Atividade 1212.082440017.2.097 Manutenção de Outros Programas
de assist encia Social, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros
Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.14, no valor de
R$ 236.260,00, Exercício 2016 Atividade 1212.082440017.2.088 Ma-
nut. da Casa de Passagem Tia Doralice , Classificação econômica
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento
3.3.90.39.14, no valor de R$ 64.390,00, Exercício 2016 Atividade
1212.082440017.2.094 CREAS - Centro de Referencia Especializa do
de Assist. Social, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv.
de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.14, no valor de R$
76.980,00, Exercício 2016 Atividade 1212.082440017.2.090 Manu-
tenção do CRAS - Centro de Ref. de A ssistência Social, Clas-
sificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Ju-
rídica, Subelemento 3.3.90.39.14, no valor de R$ 137.885,00, Exer-
cício 2016 Atividade 1212.082440017.2.095 Manutenção do CRAS -
Volante , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc.

Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.14, no valor de R$ 65.285,00,
Exercício 2016 Atividade 1212.081220017.2.079 Manutenção da Sec.
de Desenvolvimento So cial/FMAS, Classificação econômica
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento
3.3.90.39.14, no valor de R$ 134.845,00
VIGÊNCIA..: 24 de Fevereiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

CONTRATO Nº 20160043
ORIGEM.: PREGÃO Nº 9/2016-00014
CONTRATANTE.: FUNDO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E ADOLESCENTE
CONTRATADA(O).: M S GALVAO EMPREENDIMENTOS EIRE-
LI - ME
OBJETO..: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,
PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICI-
PAIS DE TUCUMÃ 1- o locatário deverá especificar os veículos: o
ano, modelo, estado deconservação da carroceria,acionamento au-
tomático das portas, itens obrigatórios;2- os veículos deverão ter ano
de fabricação,superior ao ano 2010para evitar problemas mecânicos
;3- deverá estar ciente das rotas e as quantidades dos veículos con-
forme relação enviada em anexo;4 - os veículos deverão ser dis-
ponibilizados para vistoria, antes da assinatura do contrato, no pátio
da secretaria ;5- serão reprovados os veículos que não estiverem em
prefeito estado de conservação, documentos quitados e todos os itens
obrigatórios;6- incluir na locação todas as despesas com taxas, im-
postos, manutenção do veículo, os Ônibus que forem fretados por
serviço deverá ser o combustível e motorista por conta do contratante,
Os motoristas dos veículos deverão ser habilitados e serão submetidos
a uma entrevista na secretaria municipal de Administração poderá
vetar o motorista indicado pela empresa devendo justificar o veto;7-

os veículos deverão ficar disponíveis todos os dias da semana,
devendo o proponente fazer as manutenções nos feriados e finais de
semana;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,diária, mês, conforme planilha de execução dos meses con-
tratados, e será de acordo com as determinações da Secretaria Mu-
nicipal de Administração e dentro do prazo de vigência do contrato
ou até que sejam esgotadas as quantidades contratadas.
VALOR TOTAL..: R$ 139.090,00 (cento e trinta e nove mil, noventa
reais)
PROGRAMA DE TRABALHO...: Exercício 2016 Projeto
1616.142720000.9.015 Contribuição IPMT-CMDCA , Classificação
econômica 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais, Subelemento
3.1.90.13.99, no valor de R$ 66.025,00, Exercício 2016 Atividade
1616.142430016.2.109 Campanhas para Arrecadação de Fundos-FIA
, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa
Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.14, no valor de R$ 73.065,00
VIGÊNCIA..: 24 de Fevereiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

CONTRATO Nº 20160044
ORIGEM.: PREGÃO Nº 9/2016-00014
CONTRATANTE.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
CONTRATADA(O).: M S GALVAO EMPREENDIMENTOS EIRE-
LI - ME
OBJETO..: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,
PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICI-
PAIS DE TUCUMÃ 1- o locatário deverá especificar os veículos: o
ano, modelo, estado deconservação da carroceria,acionamento au-
tomático das portas, itens obrigatórios;2- os veículos deverão ter ano
de fabricação,superior ao ano 2010para evitar problemas mecânicos
;3- deverá estar ciente das rotas e as quantidades dos veículos con-
forme relação enviada em anexo;4 - os veículos deverão ser dis-
ponibilizados para vistoria, antes da assinatura do contrato, no pátio
da secretaria ;5- serão reprovados os veículos que não estiverem em
prefeito estado de conservação, documentos quitados e todos os itens
obrigatórios;6- incluir na locação todas as despesas com taxas, im-
postos, manutenção do veículo, os Ônibus que forem fretados por
serviço deverá ser o combustível e motorista por conta do contratante,
Os motoristas dos veículos deverão ser habilitados e serão submetidos
a uma entrevista na secretaria municipal de Administração poderá
vetar o motorista indicado pela empresa devendo justificar o veto;7-

os veículos deverão ficar disponíveis todos os dias da semana,
devendo o proponente fazer as manutenções nos feriados e finais de

semana;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,diária, mês, conforme planilha de execução dos meses con-
tratados, e será de acordo com as determinações da Secretaria Mu-
nicipal de Administração e dentro do prazo de vigência do contrato
ou até que sejam esgotadas as quantidades contratadas.
VALOR TOTAL..: R$ 575.690,00 (quinhentos e setenta e cinco mil,
seiscentos e noventa reais)
PROGRAMA DE TRABALHO...: Exercício 2016 Atividade
0908.041220002.2.021 Funcionamento da Secretaria de Infra-Est ru-
tura, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pes-
soa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.14, no valor de R$ 89.880,00,
Exercício 2016 Atividade 0907.201220021.2.017 Manutenção da Se-
cretaria de Agricultura , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros
Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.14, no valor de
R$ 68.280,00, Exercício 2016 Atividade 0905.041220002.2.009 Ma-
nutenção da Sec.de Administração e Pla nejamento, Classificação
econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Su-
belemento 3.3.90.39.14, no valor de R$ 390.690,00, Exercício 2016
Atividade 0908.047520028.2.028 manutenção dos Serviços de Ilu-
minação Pú blica, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv.
de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.14, no valor de R$
26.840,00
VIGÊNCIA..: 24 de Fevereiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

CONTRATO Nº 20160045
ORIGEM.: PREGÃO Nº 9/2016-00014
CONTRATANTE.: FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE
CONTRATADA(O).: M S GALVAO EMPREENDIMENTOS EIRE-
LI - ME
OBJETO..: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,
PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICI-
PAIS DE TUCUMÃ 1- o locatário deverá especificar os veículos: o
ano, modelo, estado deconservação da carroceria,acionamento au-
tomático das portas, itens obrigatórios;2- os veículos deverão ter ano
de fabricação,superior ao ano 2010para evitar problemas mecânicos
;3- deverá estar ciente das rotas e as quantidades dos veículos con-
forme relação enviada em anexo;4 - os veículos deverão ser dis-
ponibilizados para vistoria, antes da assinatura do contrato, no pátio
da secretaria ;5- serão reprovados os veículos que não estiverem em
prefeito estado de conservação, documentos quitados e todos os itens
obrigatórios;6- incluir na locação todas as despesas com taxas, im-
postos, manutenção do veículo, os Ônibus que forem fretados por
serviço deverá ser o combustível e motorista por conta do contratante,
Os motoristas dos veículos deverão ser habilitados e serão submetidos
a uma entrevista na secretaria municipal de Administração poderá
vetar o motorista indicado pela empresa devendo justificar o veto;7-

os veículos deverão ficar disponíveis todos os dias da semana,
devendo o proponente fazer as manutenções nos feriados e finais de
semana;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,diária, mês, conforme planilha de execução dos meses con-
tratados, e será de acordo com as determinações da Secretaria Mu-
nicipal de Administração e dentro do prazo de vigência do contrato
ou até que sejam esgotadas as quantidades contratadas.
VALOR TOTAL..: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
PROGRAMA DE TRABALHO...: Exercício 2016 Atividade
2014.185421009.2.132 Manutenção da Secretaria de Meio Ambient e,
Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa
Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.14, no valor de R$ 24.000,00
VIGÊNCIA..: 24 de Fevereiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

CONTRATO Nº 20160046
ORIGEM.: PREGÃO Nº 9/2016-00014
CONTRATANTE.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA(O).: M S GALVAO EMPREENDIMENTOS EIRE-
LI - ME
OBJETO..: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,
PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICI-
PAIS DE TUCUMÃ 1- o locatário deverá especificar os veículos: o
ano, modelo, estado deconservação da carroceria,acionamento au-
tomático das portas, itens obrigatórios;2- os veículos deverão ter ano
de fabricação,superior ao ano 2010para evitar problemas mecânicos
;3- deverá estar ciente das rotas e as quantidades dos veículos con-
forme relação enviada em anexo;4 - os veículos deverão ser dis-
ponibilizados para vistoria, antes da assinatura do contrato, no pátio
da secretaria ;5- serão reprovados os veículos que não estiverem em
prefeito estado de conservação, documentos quitados e todos os itens
obrigatórios;6- incluir na locação todas as despesas com taxas, im-
postos, manutenção do veículo, os Ônibus que forem fretados por
serviço deverá ser o combustível e motorista por conta do contratante,
Os motoristas dos veículos deverão ser habilitados e serão submetidos
a uma entrevista na secretaria municipal de Administração poderá
vetar o motorista indicado pela empresa devendo justificar o veto;7-

os veículos deverão ficar disponíveis todos os dias da semana,
devendo o proponente fazer as manutenções nos feriados e finais de
semana;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,diária, mês, conforme planilha de execução dos meses con-
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