
diário oficial Nº 35.054   141Sexta-feira, 22 DE JULHO DE 2022

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 379/2022/seMad

Processo administrativo nº 3.825/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado 
na modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 013/2022-cEl/PMM, que 
gerou a ata de registro de Preços Nº 048/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: 
aquisição de Materiais Esportivos destinados a atender as necessidades 
dos eventos esportivos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e 
lazer; Empresa TEracoN iNfo EirEli cNPJ: 43.373.738.0001-07; Valor 
r$ 20.472,85 (vinte mil quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e cin-
co centavos), assinatura 20/07/2022 Vigência: 31/12/2022. José Nilton 
de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 831374

decisÃo da aUtoridade sUPerior
decisÃo do secretÁrio MUNiciPaL de saÚde

Processo Nº 24.018/2021 - PMM
PreGÃo eLetrÔNico srP 120/2021/cPL/PMM

oBJeto: a aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE liMPEZa, HiGiENiZaÇÃo E 
EQUiPaMENToS UTiliZadoS NaS UNidadES BáSicaS dE SaÚdE, HoS-
PiTaiS E dEMaiS UNidadES ViNcUladaS À SEcrETaria MUNiciPal dE 
SaÚdE. considerando a inexecução contratual por parte da contratada 
referente ao contrato administrativo n°. 206/2022- fMS, oriundo do Pro-
cesso n°. 24.018/2021- PMM, dEcido pela rescisão unilateral do contrato 
Administrativo n°. 206/2022- FMS, firmado com a empresa REAL COMER-
cio dE MaTEriaiS Para a coNSTrUcao E SErVicoS, observadas as 
formalidades legais e atendido o interesse público. fica concedido o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para o contraditório e ampla defesa da contratada. 
É como fica decidido. Marabá (PA), 20 de julho de 2022. Luciano Lopes 
dias - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 831380

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 075/2022-cPL/PMM 

Processo Nº 16.805/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo 
de disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 08/08/2022. Horário: 
09:00 (horário de Brasília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVEN-
TUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE coNSUMo odoNTolÓGicoS Para 
faBricaÇÃo dE PrÓTESE dENTária Para aTENdEr a PoPUlaÇÃo dE 
MaraBá/Pa. UaSG: 927495. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.
br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situ-
ada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Ma-
rabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min 
às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.
pa.gov.br. Marabá (Pa), 21/07/2022. aNtoNia Barroso Mota GoMes - 
Pregoeira cPL/PMM. Portaria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 831382

eXtrato coNtrato Nº 049/2022/ceL/FccM 
Processo Nº 5448/2022-PMM, PP - SrP n° 01/2022/cEl/fccM - ob-
jeto: registro de Preço para aquisição material de expediente e etc. Ven-
cedora: r da S coSTa E MENdoNÇa coM. dET. lTda - ME sob o cNPJ nº 
12.591.019/0001-39, totalizando o valor de r$ 27.888,18 (vinte e sete mil 
oitocentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos), Vigência: 31/12/2022. 
ass 20/07/2022, a serem pagos com da emenda impostiva Ver. Badego - 
apoio ao Museu. Vanda régia américo Gomes. Presidente da Funda-
ção casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 831383

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
eXtrato ao coNtrato Nº 382/2022/seVoP 

Processo administrativo nº 10.234/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado 
na modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 035/2022-cEl/PMM, que 
gerou a ata de registro de Preços Nº 065/2022-cEl/SEVoP/PMM, obje-
to: aQUiSiÇÃo dE PEÇaS Para MáQUiNaS PESadaS E EQUiPaMENToS, 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE Via-
ÇÃo E oBraS PÚBlicaS - SEVoP, Empresa: ParaNa TraTorES coMEr-
cio E SErViÇoS EirEli cNPJ: 31.650.693/0001-91; Valor r$ 156.744,07 
(cento e cinquenta e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e sete 
centavos), assinatura 20/07/2022, Vigência: 19/05/2023. Fábio cardoso 
Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 831376

coNtrato adMiNistratiVo Nº 362/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo Nº 416/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 006/2022-cPl/PMM. objeto do contrato: aqui-
sição de materiais técnicos hospitalares para atender o fundo Municipal de 
Saúde de Marabá e demais unidades vinculadas. Empresa: aSSUM PrETo 
ProdUcoES cUlTUraiS E coMErcio dE MaTEriaiS Para USo MEdi-
co EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o Nº 10.462.477/0001-42, Valor: r$ 
3.240,00 (Três mil, duzentos, quarenta reais). dotações orçamentárias: 
10 301 0012 2.047, 10 303 0012 2.049, 10 302 0012 2.054 e 10 302 
0012 2.055. Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente. daTa da aSSiNaTUra 
20 de junho de 2022. LUciaNo LoPes dias - secretário Municipal de 
saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 414/2022-FMs 
Processo administrativo Nº 416/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 006/2022-cPl/PMM. objeto do contrato: aqui-
sição de materiais técnicos hospitalares para atender o fundo Municipal de 
Saúde de Marabá e demais unidades vinculadas. Empresa: UNiMarcaS 
diSTriBUiÇÃo E coMErcio EirEli, cNPJ/Mf sob o Nº 18.812.673/0001-
01, Valor: r$ 781.317,46 (Setecentos e oitenta e um mil trezentos e de-
zessete mil e quarenta e seis centavos). dotações orçamentárias: 10 301 
0012 2.047, 10 303 0012 2.049, 10 302 0012 2.054 e 10 302 0012 2.055. 
Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de consumo.  daTa da 
aSSiNaTUra 20 de julho de 2022. LUciaNo LoPes dias - secretário 
Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 831377

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDICILÂNDIA

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de MediciLÂNdia

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 006/2022 Tipo menor preço global, com aber-
tura no dia 10 de agosto de 2022 às 09hs contratação de empresa para 
“coNSTrUÇÃo dE doiS (02) MicroSSiSTEMaS dE aBaSTEciMENTo dE 
áGUa localiZadoS NaS coMUNidadES do KM 115 SUl E coMUNidadE 
do KM 85 NorTE, No MUNicÍPio dE MEdicilÂNdia, NESTE ESTado”, 
através do repasse de recursos financeiros e estabelecimento de bases ge-
rais de mútua cooperação entre o ESTado do Pará, através da SEdoP e 
o Município de Medicilândia, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos disponível em: Portal da Transparência da Prefeitura 
de Medicilândia/Pa (http:// www.medicilandia.pa.gov.br); no Geo obras 
(http://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao) informações e-mail: setor.licita-
caopmm@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 007/2022 Tipo menor preço global, com aber-
tura no dia 11 de agosto de 2022 às 09hs contratação de empresa para 
“coNSTrUÇÃo do MErcado MUNiciPal, No MUNicÍPio dE MEdicilÂN-
DIA/PA”, através do repasse de recursos financeiros e estabelecimento de 
bases gerais de mútua cooperação entre o ESTado do Pará, através da 
SEdoP e o Município de Medicilândia, quantidades e exigências estabele-
cidas neste Edital e seus anexos disponível em: Portal da Transparência 
da Prefeitura de Medicilândia/Pa (http:// www.medicilandia.pa.gov.br); no 
Geo obras (http://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao) informações e-mail: 
setor.licitacaopmm@gmail.com.

oZiMar MartiNs PaLHeta
Presidente da cPl

Protocolo: 831386

.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVa esPeraNÇa do PiriÁ
aVisos de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Nova esperança do Piriá/Pa, através da 
comissão Permanente de licitação, torna pública a realização da concor-
rência Pública nº 001/2022, cujo objeto é a contratação de Pessoa Jurídica 
para a canalização e construção da Praça do lago, no Município de Nova 
Esperança do Piriá/Pa. data da abertura: 23/08/2022. Hora: 08h:00min.
Edital disponível: GEo-oBraSTcM/Pa. alcineia do socorro carmo dos 
santos - Prefeita Municipal.
a Prefeitura Municipal de Nova esperança do Piriá/Pa, através da 
comissão Permanente de licitação, torna pública a realização da concor-
rência Pública nº 002/2022, cujo objeto é a contratação de Pessoa Jurídica 
para a construção de Quatro Pontes de concreto armado, no Município de 
Nova Esperança do Piriá/Pa. data da abertura: 24/08/2022. Hora: 08h:-
00min.Edital disponível: GEo-oBraS TcM/Pa. alcineia do socorro car-
mo dos santos. Prefeita Municipal.

Protocolo: 831387
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220382
oriGeM: arP 008 - PreGÃo Nº Pe  009/2022

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: J. M. do NaSciMENTo
NETo EirEli
cNPJ: 33.614.394/0001-27
oBJETo.......: fornecimento, sob demanda, material de expediente, desti-
nado ao atendimento de demandas da Secretaria Municipal de Saúde de 
Pacajá.
Valor ToTal........: r$ 12.421,10 (doze mil, quatrocentos e vinte e um 
reais e dez centavos).
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2022 atividade, 2.056, 2.051, 
2.071, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 15 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022

cLeide Ferreira cHaVes
PrEGoEira

Protocolo: 831389

Ednilton Silva
Destacar

Ednilton Silva
Destacar

Ednilton Silva
Destacar


