
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

 2º Termo Aditivo de Contrato Dispensa nº 7/2021-010206; 
Contrato nº 20211162; Contratante: FMS; Contratada: Marlene Gama da 
Luz, CPF: 328.104.152-34; Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a 
prorrogação do prazo de vigência do contrato até 01 de janeiro de 2024, 
nos termos do art. 57, II, § 2º, da Lei 8.666/93; Vigência:01/01/2023 a 
01/01/2024.

Jucineide Alves Barbosa - Ordenador de Despesa

Origem: Pregão Eletrônico 041/2022-Fundo Municipal de Educação de 
Breves/Pa. Contrato nº: 20230019. Origem: Pregão nº 041/2022-SRP. 
Contratante: Fundo Municipal de Educação de Breves/Pa. Contratada(o): 
Editora Livros Tocantins Ltda, CNPJ 31.610.409/0001-53. Valor: R$ 
4.364.252,14 (quatro milhões e trezentos e sessenta e quatro mil e 
duzentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos). Vigência: Até 
19/01/2024. Objeto: Formação de registro de preços para a contratação, 
futura e eventual, de empresa editora de livros especializada, objetivando 
o desenvolvimento, elaboração e confecção de material didático-pedagógico 
de conhecimentos regionais (livros didáticos), que tenha por escopo a 

e bases da educação curricular, destinados aos estudantes do Ensino 
Fundamental I e II da Rede Municipal de Ensino, sob gestão da Secretaria 
Municipal de Educação de Breves/Pa. Data da Assinatura: 19/01/2023.

Gelly de Jesus Lima Sanches - Ordenador de Despesa

Firmado entre o Fundo Municipal de Educação de Breves/PA e a empresa: 
Editora Livros Tocantins Ltda; inscrita no CNPJ 31.610.409/0001-53, com 
registro no(s) item(ns): 01, 02,. Modalidade: Pregão Eletrônico SRP n° 
041/2022-SRP. Objeto: Formação de registro de preços para a contratação, 
futura e eventual, de empresa editora de livros especializada, objetivando o 
desenvolvimento, elaboração e confecção de material didático-pedagógico 
de conhecimentos regionais (livros didáticos), que tenha por escopo a 

e bases da educação curricular, destinados aos estudantes do Ensino 
Fundamental I e II da Rede Municipal de Ensino, sob gestão da Secretaria 
Municipal de Educação de Breves/Pa, conforme o Anexo I do Edital de 
Registro de Preço n° 041/2022-SRP, que passa a fazer parte desta Ata, 
juntamente com a documentação e proposta de preços consolidada 

4.364.252,14. Fundamentação Legal Lei 10.520/02, Lei 8.666/93, Decreto 
Federal nº 7892/13 e demais legislações correlatas. Vigência: 18/01/2023 
a 18/01/2024.

Gelly de Jesus Lima Sanches -
Secretária Municipal de Educação de Breves

e suprimentos de informática para atender as necessidades da prefeitura 
municipal, secretarias e fundos. Valor R$ 19.464,00 (dezenove mil 
quatrocentos e sessenta e quatro reais). Vigência: 16/01/2023 a 
16/01/2024. Data de Assinatura: 16/01/2023. Fundamento Legal: Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, (da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006), dos Decretos nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 
(n° 8.538, de 6 de outubro 2015) e nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 
e alterações posteriores, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. A descrição detalhada dos itens encontra-se disponível no 

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 005/2023. Pregão Eletrônico nº 
015/2022 PE.  Partes: Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
05.149.158/0001-41 e a empresa Mega Distribem Ltda, inscrita no CNPJ 
sob o nº 44.931.840/0001-43. Objeto: Registro de preços para contratação 
de pessoa jurídica visando a aquisição de equipamentos e suprimentos 
de informática para atender as necessidades da prefeitura municipal, 
secretarias e fundos. Valor R$ 9.781,20 (nove mil setecentos e oitenta e 
um reais e vinte centavos). Vigência: 16/01/2023 a 16/01/2024. Data de 
Assinatura: 16/01/2023. Fundamento Legal: Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, (da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006), dos 
Decretos nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, (n° 8.538, de 6 de outubro 
2015) e nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações posteriores, e, 
subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. A descrição 
detalhada dos itens encontra-se disponível no endereço eletrônico www.

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 006/2023. Pregão Eletrônico nº 
015/2022 PE.  Partes: Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
05.149.158/0001-41 e a empresa Polymedh. Eireli, inscrita no CNPJ sob 
o nº 63.848.345/0001-10. Objeto: Registro de preços para contratação 
de pessoa jurídica visando a aquisição de equipamentos e suprimentos 
de informática para atender as necessidades da prefeitura municipal, 
secretarias e fundos. Valor R$ 5.488,80 (cinco mil quatrocentos e oitenta e 
oito reais e oitenta centavos). Vigência: 16/01/2023 a 16/01/2024. Data de 
Assinatura: 16/01/2023. Fundamento Legal: Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, (da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006), dos 
Decretos nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, (n° 8.538, de 6 de outubro 
2015) e nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações posteriores, e, 
subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. A descrição 
detalhada dos itens encontra-se disponível no endereço eletrônico www.

Pereira da Silva Neto - Prefeito Municipal


