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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PrefeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

A Prefeitura Municipal de Castanhal, por intermédio da Secretaria Muni-
cipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo licita-
tório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 
072/2022/PMc, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada Para 
o Fornecimento de Lubrificantes, destinado a atender a demanda da Frota de 
Veiculos das diversas Secretarias/fundos Municipais e o instituto de Previ-
dência do Município de castanhal/Pa por um período de 12 (doze) Meses, a 
sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas 
de Preços e início da etapa de lances no dia 31/08/2022às 09:00 horas. o 
Edital estará disponível nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.com.br/
categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@
castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. célia do socorro da silva 
Andrade - Pregoeira da Prefeitura Municipal de Castanhal.

Protocolo: 841838

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ELDORADO DO CARAJÁS

.

PrefeitUra MUNiciPaL de eLdorado dos caraJas
aViso de LicitaÇÃo

O município de Eldorado dos Carajás, por intermédio do fundo Municipal 
de Saúde torna pública abertura da licitação de credenciamento com critério 
de julgamento técnica e preço art. 25, da lei 8666/93 caputs, c/c Portaria 
MS/GM nº 1.034/10 e parágrafo único do art. 26 da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores., e as exigências estabelecidas neste edital. lei comple-
mentar nº 123/06 e 147/2014, e demais legislação vigentes na modalidade 
credenciamento por inexigibilidade Nº 6/2022-001 fMS. objeto: contratação 
de empresa e/ou entidade especializada para prestação de serviços médicos 
e de enfermagem em regime plantonista, realização de consultas especia-
lizadas, realização de procedimentos cirúrgicos especializados e realização de 
exames médicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
do município de Eldorado do carajás-Pa. abertura 16/09/2022 08hs00min. Na 
sede da prefeitura Municipal de Eldorado do carajás, localizada rua rio Vermelho 
nº 01 no Km 100, o mesmo encontra disponível nos site do TcM-Pa e Portal da 
Transparência e Prefeitura municipal de Eldorado dos carajás https://www.eldo-
radodocarajas.pa.gov.br/portal-da-transparencia, Maria Nilda Pereira Neves 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
O Município de Eldorado dos Carajás, por intermédio da Prefeitura Mu-
nicipal de Eldorado dos carajás, torna pública a  licitação com critério de 
julgamento menor preço por item, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto 
nº 7.746, de 05 de junho de 2012, decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 
2015, decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, decreto nº 9.488, de 30 
de agosto de 2018 aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste edital. lei complementar nº 
123/06 e 147/2014, e demais legislação pregão eletrônico nº 9/2022-037 PMEc.  
objeto: Sistema de registro de preço para contratação de empresa especiali-
zada em aluguéis sonorização palcos tendas Bainheiros grid de fechamento e 
demais materiais e estrutura para eventos com montagem e desmontagens 
que venha ser organizado pela prefeitura municipal de Eldorado do carajás 
e diversas secretarias deste município. abertura 01/09/2022 14hs00min. o 
mesmo encontra disponível nos site do TcM-Pa  E Portal da Transparência e Pre-
feitura municipal de Eldorado dos carajás https://eldoradodocarajas.pa.gov.br, 
será realizado através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br.

Protocolo: 841840

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetroNico PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 19/2022-PMGP: 
objeto: registro de preço para eventual contratação de empresa especializa-
da na prestação de serviços de instalação, manutenção, aquisição de peças 
e bombas submersas para suprir as necessidades do município de Goiané-
sia do Pará. contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará - PMGP, 
cNPJ: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220289, valor r$ 634.549,23; 
Secretaria Municipal de Educação - SEMEd, cNPJ: nº 27.400.285/0001-04, 
contrato nº 20220290, valor r$ 680.337,85; Secretaria Municipal de Saú-
de - SMS, cNPJ: nº 12.884.091/0001-54, contrato nº 20220291, valor r$ 
680.337,85; Secretaria Municipal de assistência Social - SEMaS, cNPJ nº 
18.367.597/0001-81, contrato nº 20220292, valor r$ 178.974,06; Secre-
taria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, cNPJ nº 19.998.060/0001-73, 

contrato nº 20220293, valor r$ 38.512,27; contratada: N S dE carVa-
lHo EirEli, cNPJ: 29.751.318/0001-96; PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-
13, contrato nº 20220294, valor r$ 107.111,25; SEMEd, cNPJ: nº 
27.400.285/0001-04, contrato nº 20220295, valor r$ 107.111,25; SMS, 
cNPJ: nº 12.884.091/0001-54, contrato nº 20220296, valor r$ 107.111,25; 
SEMaS, cNPJ nº 18.367.597/0001-81, contrato nº 20220297, valor r$ 
93.807,50; contratada: aGroMaQUiNaS coM VarEJiSTa dE PEcaS EirEli, 
cNPJ: 24.784.807/0001-20; PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, contrato nº 
20220299, valor r$ 102.210,00; SEMEd, cNPJ: nº 27.400.285/0001-04, con-
trato nº 20220300, valor r$ 104.728,00; SMS, cNPJ: nº 12.884.091/0001-54, 
contrato nº 20220301, valor r$ 104.728,00; SEMaS, cNPJ nº 18.367.597/0001-
81, contrato nº 20220301, valor r$ 4.546,00; contratada: W & J iNSTalacoES 
E MaNUTENcoES ElETrica lTda, cNPJ: 44.005.946/0001-16; data de assina-
tura: 18/08/2022. Francisco David Leite Rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 841842

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GURUPÁ

.

PrefeitUra MUNiciPaL de GUrUPÁ
secretaria MUNiciPaL de saÚde

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2022

objeto: construção do Hospital Municipal de Gurupá. Execução direta. Em-
preitada por preço global. Tipo: menor preço. abertura das propostas: 20 de 
setembro de 2022, as 9:00hs. Endereço: rua São Benedito, centro, sala da 
cpl da Prefeitura Municipal de Gurupá. informações poderão ser obtidas atra-
vés do fone: 93 98425-7455 ou do email: gibranpmz@hotmail.com.

Gurupá, Pa, 19 de agosto de 2022
Gibran Carlos Freitas da Silva

Presidente da comissão Especial de licitação
Protocolo: 841844

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PrefeitUra MUNiciPaL de iritUia
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2022-srP 
objeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais 
de construção e Hidráulico, para atender as necessidades da Prefeitura Mu-
nicipal, Secretarias e fundos do Município de irituia/Pa. data da sessão: 
01/09/2022 horário: 10h00min. local: www.portaldecompraspublicas.com.
br. Flávia Araújo - Pregoeira.

Protocolo: 841845

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

eXtrato de coNtrato
Origem: Concorrência Nº 004/2022-CP. objeto: contratação de empresa 
especializada para recuperação e complementação de 74,35 km da estrada de-
gredo/Pantanal, de 37,80 km da estrada São Benedito, de 27,50 km da Vici-
nal do Machado e de 49,30 km da estrada Nova integração, totalizando 188,95 
km de vicinais no Município de itaituba-Pa. contratante: Prefeitura Municipal de 
itaituba. contrato Nº: 20220231. contratada: aGr Botelho Engenharia ltda - 
EPP. Valor total: r$ 8.547.767,21. Programa de Trabalho: Exercício 2022 Projeto 
1213.264820725.1.063 construção, ampliação, complementação e recupera-
ção de Estradas Vicinais, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instala-
ções, Subelemento 4.4.90.51.99. Vigência: 04 de agosto de 2022 a 04 de agosto 
de 2023. data da assinatura: 04 de agosto de 2022.

Protocolo: 841846

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHÃES BARATA

.

PrefeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata
aVisos de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 2/2022-00008 
contratação de empresa especializada em Serviços de engenharia e cons-
trução civil, objetivando a implantação de Microsistema de abastecimento 
de água, na comunidade cafezal, no Municipio de Magalhães Barata/Pa, em 
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conformidade com o convênio nº 244/2022 - Sedop, Projeto Básico, Planilha 
orçamentária, Memorial descritivo e cronograma físico-financeiro. abertura: 
07/09/2022 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. Marlene da silva 
Borges - Prefeita Municipal.

toMada de PreÇos Nº 2/2022-00009 
Contratação de Empresa Especializada Em Serviços de engenharia e 
Construção Civil, objetivando a reforma e ampliação da E.M.E.f Teodoro 
costa ferreira, localizada no Povoado Santo antonio no Municipio de Ma-
galhães Barata/Pa, em conformidade com o Projeto Básico, Planilha orça-
mentária, Memorial descritivo e cronograma físico financeiro. abertura: 
07/09/2022 Às 14:00h. 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 dis-
ponível em: Mural do Tcm e Portal da Transparência. Marlene da Silva Borges 
- Prefeita Municipal.

Protocolo: 841847

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato do coNtrato Nº 052/2022/ceL/fccM, 
Processo Nº 15982/2022-PMM, PP - srP N° 05/2022/ceL/fccM  

objeto: registro de Preço para eventual contratação de pessoa Jurídica para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de instrumentos 
musicais e aquisição de novos instrumentos Vencedora: QUaSar iNSTrU-
MENToS MUSicaiS lTda - EPP, cNPJ 28.453.974/0001-40, totalizando o va-
lor de r$ 31.691,00 (trinta e um mil seiscentos e noventa e um reais) a serem 
pagos com recursos próprios da fccM. assinado 16/08/2022. Vanda régia 
Américo Gomes- Presidente da Fundação Casa da Cultura de Marabá.

eXtrato do coNtrato Nº 053/2022/ceL/fccM, 
Processo Nº 15982/2022-PMM, PP - srP N° 05/2022/ceL/fccM 

objeto: registro de Preço para eventual contratação de pessoa Jurídica para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de instrumen-
tos musicais e aquisição de novos instrumentos Vencedora: STaGE MUSic 
coMEr. iMPorT. EXPorT. EirEli, cNPJ 10.661.909/0001-44, totalizando o 
valor de r$ 29.254,00 (vinte e nove mil duzentos e cinquenta e quatro reais) 
a serem pagos com recursos próprios da fccM. assinado 17/08/2022. Vanda 
Régia Américo Gomes- Presidente da Fundação Casa da Cultura de Marabá.

eXtrato do coNtrato Nº 054/2022/ceL/fccM, 
Processo Nº 24.115/2021-PMM, PP - srP N° 16/2021/ceL/fccM 

objeto: registro de Preço para prestação de serviços de impressão, insta-
lação e veiculação de outdoor e fornecimento de materiais gráficos desti-
nados a atender às necessidades da fundação casa da cultura de Marabá 
e suas extensões. SPorT MaNia coMEr. locaÇÕES E SErV. Eili, cNPJ 
13.721.423/0001-42, totalizando o valor de r$ 36.761,50 (trinta e seis mil 
setecentos e sessenta e um mil e cinquenta centavos) a serem pagos com 
recursos próprios da fccM. assinado 17/08/2022. Vanda régia américo 
Gomes- Presidente da Fundação Casa da Cultura de Marabá.

eXtrato do coNtrato Nº 055/2022/ceL/fccM, 
Processo Nº 24.115/2021-PMM, PP - srP N° 16/2021/ceL/fccM  

objeto: registro de Preço para prestação de serviços de impressão, insta-
lação e veiculação de outdoor e fornecimento de materiais gráficos desti-
nados a atender às necessidades da fundação casa da cultura de Marabá 
e suas extensões. rE rocHa coMErcio E SErViÇoS lTda - EPP, cNPJ 
07.984.683/0001-08, totalizando o valor de r$ 93.923,00 (noventa três mil 
novecentos e vinte e três reais) a serem pagos com recursos próprios da 
fccM. assinado 17/08/2022. Vanda Régia Américo Gomes- Presidente 
da Fundação Casa da Cultura de Marabá.

Protocolo: 841848

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Termo de Homologação referente ao TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022-
CEL/PMM, Processo n° 11.839/2022-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE drENaGEM, 
PaViMENTaÇÃo E UrBaNiZaÇÃo Na aVENida TocaNTiNS, NUclEo Mo-
rada NoVa, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; 
adjudicado e Homologado a empresa: coNSTrUTora VlM lTda, cNPJ: 
09.269.899/0001-17, vencedora com o valor: r$ 442.047,37. assinatura: 
em 18/08/2022, Secretário Municipal de Obras - FÁBIO CARDOSO MO-
reira - secretário.

Protocolo: 841850

eXtratos de terMos de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Termo de Homologação referente ao CONVITE Nº 007/2022-CEL/SE-
VOP/PMM, Processo n° 10.183/2022-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNSTrU-
ÇÃo dE MUro dE MoUrÃo Na EMEf rio SororÓ, Na Vila MoNTE SiNai, 
ZoNa rUral do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus ane-
xos; adjudicado e Homologado a empresa Wf liMa ENGENHaria EirEli, 
inscrita no cNPJ 27.260.556/0001-73, vencedora com o Valor ToTal: r$ 
86.442,51. assinatura: em 18/08/2022, Secretária Muncipal de Educação 
- MariLZa de oLiVeira Leite - secretário.

terMo de HoMoLoGaÇÃo refereNte 
ao coNcorrÊNcia Nº 003/2022-ceL/seVoP/PMM 

Processo n° 7.650/2022-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE 
ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo do N.E.i. 
EUNicE ViEira lEMoS, localiZada Na rUa do araME, Qd 182, Bair-
ro BoM PlaNalTo, NUclEo UrBaNo cidadE NoVa, No MUNicÍPio dE 
MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e Homologado a 
empresa coNSTrUTora E TraNSPorTadora PoNTE alTa EirEli - cNPJ: 
02.162.807/0001-56, vencedora com o Valor ToTal: r$ 3.141.085,81. as-
sinatura: em 18/08/2022, Secretário Municipal de Educação - MARILZA 
de oLiVeira Leite - secretária.

Protocolo: 841851

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Termo de Homologação referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2022-
CEL/SEVOP/PMM, Processo n° 18.347/2022-PMM-CEL/SEVOP/PMM. 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa coM ViSTaS a PrESTaÇÃo dE SErVi-
ÇoS GráficoS EM BaNNErS E faiXaS; aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE EX-
PEdiENTE; caMiSETaS, TEcidoS E ViaMENToS; BaNdEiraS E MaSTroS; 
dESTiNadoS aoS EVENToS alUSiVoS À SEMaNa da PáTria, coordENa-
doS PEla SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - SEMEd. adjudicado e 
Homologado as empresas: r E rocHa coMErcio E SErViÇoS lTda, cNPJ 
nº 07.984.683/0001-08, vencedora dos lotes 01, 02, 03, 05, 06 e 07, Valor 
Total de r$ 82.569,75 (oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais 
e setenta e cinco centavos); e r da S coSTa E MENdoNÇa coMErcio dE 
TEcidoS lTda, cNPJ nº 12.591.019/0001-39, vencedora dos lotes 04, 08, 
09 e 10, Valor Total de r$ 87.416,25 (oitenta e sete mil, quatrocentos e de-
zesseis reais e vinte e cinco centavos). Pelo que HOMOLOGO o resultado final. 
Marabá - Pa, 18.08.2022, Marilza de Oliveira Leite - Secretária Municipal 
de Educação.

Protocolo: 841853

eXtrato de terMo aditiVo 
1º Termo aditivo de serviço, ACRESCENTAR QUALITATIVO com percen-
tual de 20,7263% equivalente a r$ 113.719,72 (cento e treze mil, setecentos 
e dezenove reais e setenta e dois centavos), dEcrÉSciMo com percentual 
de 12,8671% equivalente a r$ 70.598,22 (setenta mil, quinhentos e noventa 
e oito reais e vinte e dois centavos) - contrato administrativo Nº 142/2022/
SEVoP/PMM, referente ao Processo licitatório Nº 22.648/2021/PMM, ToMa-
da dE PrEÇoS Nº 053/2021/cEl/SEVoP/PMM. objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE UMa PraÇa Na aVENi-
da araGUaia ESQUiNa coM a rUa JoSÉ raiMUNdo, No Bairro Mora-
da NoVa, No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, Empresa: GalVÃo E SilVESTrE 
ENGENHaria lTda, cNPJ Nº 28.926.233/0001-39. assinatura: 16/08/2022, 
Marabá/Pa. 1º aditivo de SErViÇoS = r$ 43.121,50 (quarenta e três mil, 
cento e vinte e um reais e cinquenta centavos). Secretaria de Viação e 
Obras Públicas. FÁBIO CARDOSO MOREIRA - Secretário.

Protocolo: 841855

retificaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo
O Pregoeiro torna público a retificação do aviso de realização do 
PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 082/2022-cPL/PMM, ProcESSo Nº 
19.008/2022-PMM, publicado no Diário Oficial da União - DOU Seção 3 Nº 
152 Pag. 260, Diário Oficial do Estado - IOEPA N° 35.075, Página 112, Proto-
colo: 838997 e no Jornal da amazônia GEraiS 4 - circulados em 11/08/2022.  
Onde se lê: data do certame: 29/08/2022, Leia-se: data do certame: 
05/09/2022. Permanecem inalteradas e válidas as demais informações pu-
blicadas anteriormente. Marabá (Pa), 18/08/2022. rodriGo soUsa Bar-
ros - Pregoeiro cPL/PMM. Portaria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 841861

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 20.066/2022-PMM  

Modalidade toMada de PreÇos Nº 049/2022-ceL/seVoP/PMM - 
Tipo Menor Preço Global. data da Sessão: 08/Set/2022 - 09:00h (horário 
local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcU-
ÇÃo dE TrEcHo da GalEria PlUVial dE coNcrETo arMado - GroTa 
criMiNoSa, Na TraVESSia da Br-222, NUclEo NoVa MaraBá, MUNicÍPio 
dE MaraBá/Pa. recursos: Erário Municipal. integra do Edital e informações: 
Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de Viação e obras 
Públicas - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, 
das 08h 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. 
Franklin Carneiro da Silva - Presidente da CEL/SEVOP/PMM.

Protocolo: 841857

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 19.969/2022-PMM 

Modalidade toMada de PreÇos Nº 050/2022-ceL/seVoP/PMM - 
Tipo Menor Preço Global. data da Sessão: 09/Set/2022 - 09:00h (horário lo-
cal). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo 
doS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo do dEPÓSiTo SoB laVaNdEria do HMM 
- HoSPiTal MUNiciPal dE MaraBá, localiZado Na folHa 17, QUadra 
ESPEcial, NÚclEo NoVa MaraBá, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: 
Erário Municipal - Mac. integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/
PMM - Prédio da Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas - SEVoP, 
rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h às 12h e 
das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no por-
tal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. franklin carneiro 
da Silva - Presidente da CEL/SEVOP/PMM.

Protocolo: 841859


