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PÚBlica, cujo objeto é cHaMada PÚBlica Para aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS 
aliMENtÍcioS, ProvENiENtES da aGricUltUra faMiliar Para atENdEr 
aS NEcESSidadES daS SEcrEtariaS dE SaÚdE E aSSiStÊNcia Social 
do MUNicÍPio dE iPiXUNa do Pará, coNforME tErMo dE rEfErÊNcia. 
(SEGUNda cHaMada).

arteMes siLVa de oLiVeira-PrEfEito MUNiciPal
Protocolo: 844204

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHÃES BARATA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-010-Pe 
Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item que objetiva aquisição de 
Material Permanente oriunda de Emenda Parlamentar que versa Sobre as 
Propostas nº 13711.955000-1220-04 e 13711.955000/1210-01, tem como 
objetivo Equipar as Unidades de Saúde do Municipio de Magalhães Barata Pará, 
para o desenvolvimento de Suas atividades com Qualidade e implementação de 
informatização. abertura 09/09/2022 as 09:00h. informações:  cpl.magalhaes-
barata21@gmail.com.Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.
br. azle Villas Boas Braga - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 844205

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata
aViso de LicitaÇÃo 

cHaMada PÚBLica Nº 7/2022-0016 
chamada Pública, Para aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura 
familiar e do Empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa 
Nacional de alimentação Escolar - Pnae, visando atender as Necessidades dos 
alunos Matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Magalhães 
Barata/Pa, conforme o termo de referencia anexo i. abertura: 16/09/2022 
às 09:00h. local: Sala de comissão de licitação da Prefeitura Municipal de 
Magalhaes Barata - localizada na rua lauro Sodré s/n - centro cEP 68722-
000. informações: cpl.magalhaesbarata21@gmail.com. Edital disponível em: 
Mural do tcm e Portal da transparência. rosangela do socorro N. da silva 
- secretária Municipal de educação.

Protocolo: 844206

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-011-Pe/srP 
Pregão eletrônico para registro de Preços do tipo menor preço por item 
que objetiva o registro de Preço Para futura e Eventual contratação de Empresa 
Para a aquisição de Materiais Eletricos e objetivando e Manutenção da ilumina-
ção pública, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de obras de 
Magalhães Barata/Pa. abertura 12/09/2022 as 09:00h. informações:  cpl.magalha-
esbarata21@gmail.com. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.
br. sergio dos santos Pinheiro - secretário Municipal de obras.

Protocolo: 844207
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
eXtrato ao coNtrato Nº 424/2022/seVoP 

Processo Licitatório nº 10.248/2022/PMM, autuado na modalidade coN-
corrÊNcia (SrP) Nº 009/2022-cEl/SEvoP/PMM, que gerou a ata de re-
gistro de Preços Nº 076/2022-cEl/SEvoP/PMM, objeto: locaÇÃo dE Ma-
QUiNaS E vEicUloS, Para atENdEr aS NEcESSidadES da SEcrEtaria 
dE viaÇÃo E oBraS PUBlicaS - SEvoP. Empresa: MaraBá locadoara 
dE vEÍcUlo ltda-EPP, cNPJ/Mf sob o Nº 03.659.854/0001-72; valor r$ 
574.120,00 (quinhentos e setenta e quatro mil, cento e vinte reais). assina-
tura 12/08/20222, vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secre-
tário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 429/2022/seVoP 
Processo Licitatório nº 10.248/2022/PMM, autuado na modalidade coN-
corrÊNcia (SrP) Nº 009/2022-cEl/SEvoP/PMM, que gerou a ata de registro 
de Preços Nº 076/2022-cEl/SEvoP/PMM, objeto: locaÇÃo dE MaQUiNaS E 
vEicUloS, Para atENdEr aS NEcESSidadES da SEcrEtaria dE viaÇÃo E 
oBraS PUBlicaS - SEvoP. Empresa: J l coNStrUÇÕES E SErviÇoS ltda, 
cNPJ: 01.667.733/0001-47; valor r$ 665.964,00 (seiscentos e sessenta e cinco 
mil, novecentos e sessenta e quatro reais). assinatura 12/08/20222, vigência: 
31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 844213

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 421/2022/seMad 

Processo administrativo nº 13.456/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 045/2022-cEl/PMM, que gerou a 
ata de registro de Preços Nº 074/2022-cEl/SEvoP/PMM, objeto aQUiSiÇÃo 
dE MatEriaiS E EQUiPaMENtoS Para atENdEr a SEcrEtaria MUNiciPal 
dE aGricUltUra; Empresa ElEtrofortE coMErcio & iNcorPoraÇÕES 
EirEli, cNPJ: 09.271.706/0001-62; valor r$ 119.000,00 (centro e dezeno-
ve mil reais), assinatura 23/08/2022 vigência: 31/12/2022. José Nilton de 
Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 844214

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

Processo Nº 16.402/2022-PMM, PreGÃo PreseNciaL Nº 049/2022 
-ceL/seVoP/PMM, referente à rEGiStro dE PrEÇoS coM viStaS À aQUi-
SiÇÃo dE MÓvEiS Para EScritÓrio, Para atENdEr aS NEcESSidadES 
da UNidadE GEStora, SErviÇo dE SaNEaMENto aMBiENtal dE MaraBá 
- SSaM Empresa: v G dE SoUSa fErrEira ltda - cNPJ N° 23.912.114/0001-
03. valor total: r$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais). Situ-
ação: HoMoloGado. Publique-se o resultado do processo em tela que seja 
elaborado, atendendo ao princípio da vinculação ao instrumento convocatória 
de acordo com a lei de licitações, o competente coNtrato adMiNiStra-
tivo e convoque a vencedora do referido certame para celebrá-los. Marabá-
Pa,17 de agosto de 2022. Múcio eder andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 844209
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL Nº 059/2022-ceL/seVoP/PMM 
Processo N° 21.119/2022-PMM - tipo Menor Preço por lote. data da Ses-
são: 08/09/2022 - 14h (horário local). objeto: rEGiStro dE PrEÇo Para 
EvENtUal aQUiSiÇÃo dE PEÇaS Para vEÍcUloS lEvES, Para atENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrEtaria MUNiciPal dE viaÇÃo E oBraS PÚBlicaS 
- SEvoP - PMM. integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEvoP/PMM - 
Prédio da SEvoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, 
das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.
pa.gov.br, ou no portal do tcM/Pa, ou pelo Portal da transparência/Marabá. 
ass.: Higo Nogueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 844210

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao coNcorrÊNcia Nº 014/2022-ceL/
seVoP/PMM, Processo n° 14.112/2022-PMM, objeto: coNtrataÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para a EXEcUÇÃo dE oBraS dE drENaGEM, 
PaviMENtaÇÃo E UrBaNiZaÇÃo NoS BairroS BoM PlaNalto, JardiM 
UNiÃo, JardiM SÃo JoÃo, liBErdadE, idEPENdENcia No NÚclEo cida-
dE Nova, E folHa 33 No NÚclEo Nova MaraBá, MUNicÍPio dE MaraBá/
Pa, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e Homologado a empresa fGS 
coNStrUtora E SErviÇoS EirEli, cNPJ 21.058.147/0001-02, vencedora 
com o valor total: r$ 4.060.575,67. assinatura: em 23/08/2022, secre-
tária Municipal de obras - FÁBio cardoso Moreira- secretário.

Protocolo: 844211

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 431/2022/seMad 

Processo administrativo nº 17.384/2022-PMM, autuado na moda-
lidade PrEGÃo ElEtroNico Nº 076/2022-cPl/PMM, objeto: aquisição 
de retroescavadeira para a Secretaria Municipal de agricultura - SEaGri; 
Empresa rEvEMar coMErcio dE MaQUiNaS iNdUStriaiS ltda, cNPJ: 
17.449.881/0001-25; valor r$ 430.500,00 (quatrocentos e trinta mil e qui-
nhentos reais), assinatura 22/08/2022 vigência: 31/12/2022. José Nilton 
de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 844216

eXtrato do PriMeiro terMo de aditiVo 
ao coNtrato Nº 103/2021-seMed/PMM 

Processo Licitatório nº 18.626/2021-PMM, tomada de Preços n° 047/2021-
ceL/seVoP/PMM. objeto do contrato original: coNtrataÇÃo dE EMPrESa 
dE ENGENHaria Para coNclUSÃo da coNStrUÇÃo do NEi dEodoro 
dE MENdoNÇa, localiZado Na rUa 05 dE aBril, Nº 470, Bairro Mara-
Bá PioNEira, No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. objeto do aditivo: aditivar o 
quantitativo do contrato original n.º  103/2021-SEMEd/PMM, em aproximada-
mente 4,388843%, correspondente a r$ 27.759,51 (vinte e sete mil, setecentos 
e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos),  adicionar novos itens 
qualitativos a planilha do contrato em aproximadamente 10,75811%, corres-
pondente a r$ 68.045,22 (sessenta e oito mil, quarenta e cinco reais e vinte 
e dois centavos), e suprimir itens do contrato em aproximadamente 14,09965%, 
correspondente a r$ 89.180,53 (oitenta e nove mil, cento e oitenta reais e cin-
quenta e três centavos), totalizando o valor do aditivo em r$ 6.624,20 (seis mil, 
seiscentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), tornando o valor total acumu-
lado do contrato em r$ 639.125,94 (seiscentos e trinta e nove mil, cento e vinte 
e cinco reais e noventa e quatro centavos). contratada: Wf liMa ENGENHaria 
EirEli - ME, cNPJ/Mf sob Nº 27.260.556/0001-73. assinatura: 24/08/2022. 
Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal de educação.

Protocolo: 844217

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 008.2022.PMM.sesaU 
Órgão: Município de Mocajuba/Secretaria Municipal de Saúde. objeto: aqui-
sição de Equipamento e Material Permanente, para atender às Unidades de 
Saúde de Mocajuba/Pa. data, Hora e local de abertura: 08 de Setembro de 
2022 às 10h00mm, no www.comprasnet.gov.br. Edital e informações: de 2ª 
a 6ª feira (dias úteis), das 08h00mm às 12h00mm, na Sala da divisão de 
licitação, situada no mesmo endereço supracitado, onde o Edital poderá ser 
obtido isento de qualquer taxa, mediante apresentação de mídia (cd-r ou 
DVD-R) virgem, pelo interessado que se identificar, através de preenchimento 
de formulário próprio do órgão ou através do Portal da transparência no site 
do tcM/Pa. Wilson Moraes Nunes - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 844218


