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contrato nº 20220347, valor r$ 65.441,84; seMas, contrato nº 20220348, 
valor r$ 11.463,24; PMgP, contrato nº 20220349, valor r$ 200.745,56; Con-
tratada: giro MaqUinas CoMerCio de Motores e PeCas eireli, CnPj: 
34.466.552/0001-01; Contratantes: seMed, contrato nº 20220350, valor r$ 
83.924,75; sMs, contrato nº 20220351, valor r$ 51.789,80; seMMa, con-
trato nº 20220352, valor r$ 13.374,95; seMas, contrato nº 20220353, valor 
r$ 12.804,95; PMgP, CnPj: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220354, 
valor r$ 160.104,55; Contratada: W & j instalaCoes e ManUtenCoes 
eletriCa ltda, CnPj: 44.005.946/0001-16; Contratantes: seMed, contra-
to nº 20220355, valor r$ 2.435,00; sMs, contrato nº 20220356, valor r$ 
1.948,00; seMMa, contrato nº 20220357, valor r$ 487,00; seMas, contra-
to nº 20220358, valor r$ 487,00; PMgP, contrato nº 20220359, valor r$ 
206.013,00; Contratada: eletriCa lUz CoMerCial de Materiais ele-
triCos ltda, CnPj: 00.226.324/0001-42; Contratantes: seMed, contrato 
nº 20220360, valor r$ 46.293,30; sMs, contrato nº 20220361, valor r$ 
5.658,80; seMMa, contrato nº 20220362, valor r$ 22.668,10; seMas, con-
trato nº 20220363, valor r$ 1.414,70; PMgP, contrato nº 20220364, valor r$ 
344.567,10; Contratada: globo CoMerCio de ParaFUsos eireli, CnPj: 
05.453.098/0001-56; Contratantes: seMed, contrato nº 20220365, valor r$ 
32.211,20; sMs, contrato nº 20220366, valor r$ 18.822,92; seMMa, con-
trato nº 20220367, valor r$ 11.694,05; seMas, contrato nº 20220368, valor 
r$ 4.430,38; PMgP, contrato nº 20220369, valor r$ 64.774,90; Contrata-
da: j C P Prado CoMerCio eireli Me, CnPj: 21.254.778/0001-05; Con-
tratantes: seMed, contrato nº 20220370, valor r$ 8.888,50; sMs, contrato 
nº 20220371, valor r$ 6.270,80; seMMa, contrato nº 20220372, valor r$ 
2.092,70; seMas, contrato nº 20220373, valor r$ 1.567,70; PMgP, contrato 
nº 20220374, valor r$ 23.034,30; Contratada: lider distribUidora de 
Materiais eletriCos ltda, CnPj: 30.021.100/0001-65; Contratantes: se-
Med, contrato nº 20220375, valor r$ 11.285,00; sMs, contrato nº 20220376, 
valor r$ 260,00; seMMa, contrato nº 20220377, valor r$ 52.949,00; se-
Mas, contrato nº 20220378, valor r$ 65,00; PMgP, contrato nº 20220379, 
valor r$ 42.111,00; Contratada: MCa assessoria, iMPortaCao e Co-
MerCio ltda, CnPj: 42.519.684/0001-82; Contratantes: seMed, contrato 
nº 20220380, valor r$ 101.239,00; sMs, contrato nº 20220381, valor r$ 
80.991,20; seMMa, contrato nº 20220382, valor r$ 20.247,80; seMas, con-
trato nº 20220383, valor r$ 20.247,80; PMgP, contrato nº 20220384, valor 
r$ 182.230,20; Contratada: norte Madeiras, Paineis e serviCos ltda, 
CnPj: 45.334.925/0001-07; Contratantes: seMed, contrato nº 20220385, 
valor r$ 430.00; sMs, contrato nº 20220386, valor r$ 344,00; seMMa, con-
trato nº 20220387, valor r$ 86,00; seMas, contrato nº 20220388, valor r$ 
86,00; PMgP, contrato nº 20220389, valor r$ 774,00; Contratada: Poxi Co-
MerCio e rePresentaCoes HidraUliCas eireli, CnPj: 25.191.399/0002-
47; Contratantes: seMed, contrato nº 20220390, valor r$ 221.056,69; sMs, 
contrato nº 20220391, valor r$ 176.514,44; seMMa, contrato nº 20220392, 
valor r$ 45.493,67; seMas, contrato nº 20220393, valor r$ 35.419,36; 
PMgP, contrato nº 20220394, valor r$ 278.817,84; Contratada: W e da 
roCHa ltda, CnPj: 09.618.629/0001-74; Contratantes: seMed, contrato 
nº 20220395, valor r$ 5.544,50; seMMa, contrato nº 20220396, valor r$ 
3.401,25; PMgP, contrato nº 20220397, valor r$ 44.926,75; Contratada: 
WaMix serviCos eletriCos e CoMerCio eireli, CnPj: 30.179.472/0001-
14; Contratantes: seMed, contrato nº 20220398, valor r$ 2.711,75; sMs, 
contrato nº 20220399, valor r$ 2.169,40; seMMa, contrato nº 20220400, 
valor r$ 542,35; seMas, contrato nº 20220401, valor r$ 542,35; PMgP, 
contrato nº 20220402, valor r$ 4.881,15; Contratada: szata CoMerCio va-
rejista ltda, CnPj: 42.883.960/0001-97; data de assinatura: 29/08/2022. 
francisco David Leite Rocha - Prefeito Municipal.

toMADA DE PREço Nº tP 05/2022-PMGP 
objeto: contratação de empresa para construção de quadra poliesportiva co-
berta na vila Porto novo, no Município de goianésia do Pará - Pa, conforme 
convênio nº 36/2022, processo nº 2021/710147 firmado entre a secretaria 
de estado de desenvolvimento urbano e obras públicas - sedoP e a Prefei-
tura do Pará. Contratante: Prefeitura Municipal de goianésia do Pará - PMgP, 
CnPj: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220407, valor de r$ 497.975,79.  
Contratada: ab santos ltda, CnPj: n° 38.205243/0001-39. data de assi-
natura: 01/09/2022.

PREGão ELEtRoNico: Nº PE 17/2022-PMGP 
objeto: registro de preços para eventual aquisição de pneus, câmaras de ar 
e protetor de câmaras, na manutenção da frota de veículos, para atender as 
necessidades das secretarias e fundos municipais da prefeitura de goianésia 
do Pará - Pa. Contratante: Prefeitura Municipal de goianésia do Pará - PMgP, 
CnPj: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220405, valor r$ 43.616,00. F 
de s oliveira CoMerCio de PeCas Para, CnPj: 22.132.004/0001-66. 
data de assinatura: 01/09/2022.

PREGão ELEtRôNico sRP - PE 19/2021-PMGP
objeto: registro de preços para aquisições futuras e parceladas de combus-
tíveis e lubrificantes para suprir as necessidades da frota oficial de veículos 
automotores e máquinas das diversas Unidades administrativas do Município 
de goianésia do Pará - Pa, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no edital e seus anexos. Prefeitura Municipal de goianésia do 
Pará - PMgP, CnPj: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220404, valor r$ 
3.349.845,00; jP CoMerCio e transPorte de CoMbUstÍvel ltda, CnPj: 
05.731.972/0001-70. data de assinatura: 01/09/2022. francisco David 
Leite Rocha - Prefeito Municipal.

PREGão ELEtRoNico: Nº PE 05/2022-PMGP. 
objeto: registo de preço para eventual contratação de empresa para o forne-
cimento de medicamentos básicos, medicamentos de controle especial, mate-
rial técnico hospitalar  e material  odontológico para atender  as necessidades  
da  secretaria municipal de saúde do município de goianésia do Pará Contra-
tante: secretaria Municipal de saúde - sMs, CnPj: nº 12.884.091/0001-54, 
contrato nº 20220406, valor r$ 992.519,28. Contratada: Pdl neto CoMer-
Cio ataCadista de MediCaMentos, CnPj: 30.571.825/0001-27. data de 
assinatura: 01/09/2022. Joaquim Jacibergues Garcias urbano, secretá-
rio Municipal de saúde.

Protocolo: 847821

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

Aviso DE LicitAção - 
toMADA DE PREços Nº 023/2022-tP

A PREfEituRA MuNiciPAL DE iPixuNA Do PARÁ, por intermédio da Co-
missão de licitação, torna público que fará realizar licitação na modalidade 
toMada de PreÇos, tipo menor preço, para ContrataÇÃo de eMPresa 
de engenHaria Para PaviMentaÇÃo eM bloCo de ConCreto  inter-
travado eM vias dos bairros vila nova e berro d’agUa, no to-
tal de 4760,00M², visando atender as neCessidades da seCretaria 
MUniCiPal de obras, transPorte, ágUa e UrbanisMo do MUniCiPio 
de iPixUna do Pará/Pa. abertura: 21/09/2022, às 08h00min. integra dos 
editais e informações disponíveis na PMiP, sala da CPl sito na tv Cristóvão 
Colombo, s/n, centro, ipixuna do Pará/Pa, de segunda a sexta-feira, no horá-
rio de 08h00 às 12h00. e no site: www.ipixunadopara.pa.gov.br

ARtEMEs siLvA DE oLivEiRA-PreFeito MUniCiPal
Protocolo: 847826

REtificAção
o município de ipixuna do Pará, através de seu prefeito, torna público a 
retiFiCaÇÃo da data de abertUra do ProCesso nº 051/2022-Pe/srP, 
cujo objeto é registro de PreÇo Para FUtUra e eventUal Constra-
taÇÃo de eMPresa Para PrestaÇÃo de serviÇos de agenCiaMento 
de viagens, CoMPreendendo os serviÇos de eMissÃo, MarCaÇÃo, 
reMarCaÇÃo, reeMbolso, CanCelaMento e CHeCK-in de Passagens 
aereas naCionais, Para atender as neCessidades da seCretaria de 
adMinistraÇao e Para o FUndo MUniCiPal de saÚde do MUniCiPio 
de iPixUna do Pará/Pa. onde se lê: a abertura será no dia 02/09/2022, 
às 10:00 horas no site www.portaldecompraspublicas.com.br e informações 
no e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br. leia-se: a abertura será no dia 
15/09/2022, às 10:00 horas no site www.portaldecompraspublicas.com.br e 
informações no e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

ARtEMEs siLvA DE oLivEiRA-PreFeito MUniCiPal
Protocolo: 847824

.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHÃES BARATA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE MAGALHãEs BARAtA
sEcREtARiA MuNiciPAL DE AssistêNciA sociAL

Aviso DE LicitAção 
cHAMADA PúBLicA Nº 7/2022-0017 

cHAMADA PúBLicA 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coquetel, 
alimentação, decoração, montagem, ornamentação, desmontagem do salão e  
contratação de seguranças, para a realização do Casamento Comunitário de 
2022,  através dos recursos do PaiF/Cras, conforme solicitação da secretaria 
Municipal  de assistência social. abertura: 19/09/2022 às 09:00h. local: sala 
de Comissão de licitação da Prefeitura Municipal de Magalhaes barata - lo-
calizada 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. thaissa costa Ramos Magalhães - secretária Munici-
pal De Assistência social.

Protocolo: 847828
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

ExtRAto DE tERMo DE ADJuDicAção E HoMoLoGAção
termo de Homologação referente ao toMADA DE PREços Nº 045/2022-
cEL/PMM, Processo n° 18.520/2022-PMM, objeto: ContrataÇÃo de 
eMPresa de engenHaria Para exeCUÇÃo das obras de PaviMentaÇÃo 
e UrbanizaÇÃo na rUa bartoloMeU igreja, nUCleo Marabá Pionei-
ra, MUniCÍPio de Marabá/Pa, conforme edital e seus anexos; adjudicado 
e Homologado a empresa: M MorbaCH de alMeida eireli inscrita no CnPj 
26.333.867/0001-52, vencedora com valor global: r$ 215.805,69. assi-
natura: em 01/09/2022, secretário Municipal de obras - fÁBio cARDo-
so MoREiRA - secretário.

Protocolo: 847830

ExtRAto Ao coNtRAto Nº 446/2022/sEvoP 
Processo Administrativo nº 11.745/2022-PMM, autuado na modalidade 
coNvitE Nº 006/2022-cEL/sEvoP, objeto: ContrataÇÃo de eMPresa 
de engenHaria Para exeCUÇÃo da obra de drenageM na avenida 
boa esPeranÇa, bairro liberdade, nÚCleo Cidade nova, MUni-
CÍPio de Marabá/Pa. empresa: C F s loPes serviÇos eireli, CnPj nº 
29.527.610/0001-20; valor r$ 312.291,80 (trezentos e doze mil, duzentos 
e noventa e um reais e oitenta centavos). assinatura 26/08/2022, vigência: 
26/03/2023. fábio cardoso Moreira, secretário de obras.


