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da estrada Nova integração, totalizando 188,95 Km de vicinais no Município 
de itaituba-Pa. tipo: Menor Preço Global. data de abertura: 23/06/2022, 
às 10:00 hora local. acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.
pa.gov.br; informações/solicitações referente ao edital: dicoM, e-mail: lici-
ta2017.itb@gmail.com, localizada na rod. transamazônica c/ 10ª rua anexo 
ao Ginásio Municipal de itaituba-Pa. À comissão.

Protocolo: 801992
,

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LIMOEIRO DO AJURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de LiMoeiro do aJUrU
aVisos de LicitaÇÃo 

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 01/2022-PMLa 
objeto: contratação de Empresa Especializada na área de Engenharia civil 
Para reforma e ampliação do Hospital Municipal “dr. cruz Moreira”, no Muni-
cipio de Limoeiro do Ajuru/Pa, Conforme Convenio de nº 017/2022 firmado 
com o fundo de desenvolvimento Economico do Estado do Pará. Entrega e 
abertura dos envelopes: 22/06/2022 ás 09:00h, na sede da Prefeitura, na 
rua Marechal rondon, s/nº, Bairro Matinha. Maiores informações poderão ser 
obtidas pelo e-mail cpllimoeiro2021@gmail.com.com.

toMada de PreÇos Nº 05/2022-PMLa 
objeto: contratação de Empresa Especializada na área de Engenharia ci-
vil Para implantação de Microestações coletivas de tratamento de água, no 
Municipio de limoeiro do ajuru, conforme convenio celebrado com o institu-
to Nacional de colonização e reforma agrária - iNcra de nº 917986/2021. 
Entrega e abertura dos envelopes: 08/06/2022 ás 09:00h, na sede da Pre-
feitura, na rua Marechal rondon, s/nº, Bairro Matinha. Maiores informações 
poderão ser obtidas pelo e-mail cpllimoeiro2021@gmail.com.com.

toMada de PreÇos Nº 06/2022-PMLa 
objeto: contratação de Empresa Especializada na área de Engenharia ci-
vil Para implantação de Microestações coletivas de tratamento de água, no 
Municipio de limoeiro do ajuru, conforme convenio celebrado com a funda-
ção Nacional da saúde - fUNasa Nº 879678/2018. Entrega e abertura dos 
envelopes: 10/06/2022 ás 09:00h, na sede da Prefeitura, na rua Marechal 
rondon, s/nº, Bairro Matinha. Maiores informações poderão ser obtidas pelo 
e-mail cpllimoeiro2021@gmail.com.com.
Geovane Pinheiro Moraes - Presidente da cPL/PMLa.

Protocolo: 801995

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MARABÁ

.

aViso de sUsPeNsÃo
a Prefeitura Municipal de Marabá, através da comissão Especial de licita-
ção, avisa que o PrEGÃo PrEsENcial srP Nº 036/2022-cEl/sEVoP/PMM, 
ProcEsso N° 9.835/2022-PMM. objeto: rEGistro dE PrEÇo EVENtUal 
coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para PrEstaÇÃo dE sErViÇos 
dE EstrUtUras (Palco, soM, ilUMiNaÇÃo, tENdas E oUtros) Para rEa-
liZaÇÃo dE EVENtos da sEcUlt- sEcrEtaria MUNiciPal dE cUltUra dE 
MaraBa - Pará, que estava com sessão agendada para o dia 31/05/2022 - 14h, 
fica SUSPENSA em virtude da necessidade de retificação do Edital. ass.: Higo 
duarte Nogueira - Pregoeiro Municipal da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 802006

coNtrato adMiNistratiVo Nº 288/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 6.983/2022-PMM, autuado na modalidade 
toMada dE PrEÇos Nº 014/2022-cEl/sEVoP/PMM. objeto do contrato: con-
tratação de empresa jurídica para fabricação e instalação de mobiliário sob medi-
da, em materiais tipo Mdf, MEtalicos E MadEira, a sErEM MoNtados E iNs-
talados Nas dEPENdENcias dos Postos dE saUdE, UBs trÊs PodErEs. 
Empresa: MilHoM MoVElaria E coMErcio EirEli. inscrita no cNPJ - cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas sob Nº06.346.075/000-05.Valor: r$79.919,99(-
setenta e nove mil, novecentos e dezenove reais e noventa e nove centavos). 
dotações orçamentarias: 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica de saúde - 
PaB; Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente; data 
da assiNatUra 13 de maio de 2022. Luciano Lopes dias - secretário Municipal 
de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 802014

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 036/2022-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 9.835/2022-PMM - tipo Menor Preço Por lote. data da 
sessão: 03/06/2022 - 14h00min (horário local). objeto: rEGistro dE PrE-
Ço EVENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para PrEsta-
ÇÃo dE sErViÇos dE EstrUtUras (Palco, soM, ilUMiNaÇÃo, tENdas 
E oUtros) Para rEaliZaÇÃo dE EVENtos da sEcUlt- sEcrEtaria MU-
NiciPal dE cUltUra dE MaraBa - Pará. 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: 802011

eXtrato de coNtrato Nº 090/2022-seMed/PMM 
Processo nº 4.368/2022-PMM, Pregão Presencial Nº 059/2021-ceL/
seVoP/PMM, objeto:  aquisição de material de limpeza, higiene e gêneros 
alimentícios, destinados a suprir as demandas operacionais da secretaria Mu-
nicipal de Educação - sEMEd E unidades de ensino da rede pública de Marabá 
- Pa. Empresa: Gameleira comércio E serviços ltda - EPP, inscrita no cNPJ/
Mf sob o Nº 03.687.304/0001- 67. Valor r$ 85.270,74 (oitenta e cinco mil, 
duzentos e setenta reais e setenta e quatro centavos), recursos: Erário Muni-
cipal. início da Vigência: 18/05/2022. término da Vigência: 31/12/2022. Ma-
rilza de oliveira Leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 091/2022-seMed/PMM 
Processo nº 4.368/2022-PMM, Pregão Presencial Nº 059/2021-ceL/
seVoP/PMM, objeto:  aquisição de material de limpeza, higiene e gêne-
ros alimentícios, destinados a suprir as demandas operacionais da secretaria 
Municipal de Educação - sEMEd E unidades de ensino da rede pública de 
Marabá - Pa. Empresa: Jr comércio e representações comerciais EirEli, 
cNPJ Nº 31.552.803/0001-82. Valor r$ 28.040,88 (vinte e oito mil, quarenta 
reais e oitenta e oito centavos), recursos: Erário Municipal. início da Vigência: 
18/05/2022. término da Vigência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - 
secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

Protocolo: 802033

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 11.747/2022-PMM 

Modalidade coNcorrÊNcia Nº 010/2022-ceL/seVoP/PMM - tipo Me-
nor Preço Global. data da sessão: 23/Jun/2022 - 09:00h (horário local). ob-
jeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo das 
oBras dE drENaGEM, PaViMENtaÇÃo E UrBaNiZaÇÃo Nos Bairros 
BElo HoriZoNtE E Bairro da PaZ No NÚclEo cidadE NoVa E Bairro 
araGUaia No NÚclEo NoVa MaraBá, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recur-
sos: Erário Municipal. integra do Edital e informações: sala da cEl/sEVoP/
PMM - Prédio da secretaria Municipal de obras - 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.

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 11.742/2022-PMM 

Modalidade coNcorrÊNcia (srP) Nº 012/2022-ceL/seVoP/PMM - tipo Me-
nor Preço Global. data da sessão: 27/Jun/2022 - 09:00h (horário local). ob-
jeto: rEGistro dE PrEÇos Para EVENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrEsa 
dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo dos sErViÇos dE MaNUtENÇÃo, rE-
Paros E iNstalaÇÃo dE sUBEstaÇÕEs trifásicas coM EXtENsÃo dE 
rEdE dE distriBUiÇÃo dE alta tENsÃo dos PrÉdios PÚBlicos (Es-
colas, crEcHEs, Posto dE saÚdE, sEcrEtarias E Etc.) do MUNicÍPio 
dE MaraBá/Pa. recursos: Erário Municipal. integra do Edital e informações: 
sala da cEl/sEVoP/PMM - Prédio da secretaria Municipal de obras - 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: 802029

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 277/2022/seVoP, Processo administrativo 
nº 19.631/2021-cEl/sEVoP/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo PrEsEN-
cial (srP) Nº 067/2021-cEl/PMM que gerou a ata dE rEGistro dE PrE-
Ços N° 027/2022-cEl/sEVoP/PMM, objeto: contratação de Empresa Espe-
cializada em fornecimento de Janelas E Portas em Blindex e Portas e Janelas 
no vidro comum, com instalação. Empresa: s & a iMPactUs coNstrUÇÃo 
dE Edificios, solUÇÕEs E sErViÇos EirEli- cNPJ: 05.423.002/0001-07; 
Valor r$ 55.721,00 (cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e um reais), 
assinatura 17/05/2022, Vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, se-
cretário de obras.

Protocolo: 802021

PriMeiro terMo aditiVo de PraZo ao coNtrato 
de credeNciaMeNto Nº 226/2021-FMs/PMM 

Processo administrativo n° 18.895/2020-PMM, iNeXiGiBiLidade 
n° 16/2020-sMs, objeto do contrato original: a prestação de serviços mé-
dicos especializados, à distância, em telerradiologia com interpretação, diag-
nóstico e emissão de laudos de Tomografia Computadorizada e Mamografia 
pelo contratado, integrante da rede privada de serviços de saúde, conforme 
discriminado na Planilha de Programação de compra/Plano operativo. EMPrE-
sa: BiocENtro ltda, pessoa jurídica de direito privado interno, devidamen-
te inscrita no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n° 18.746.153/0001-
48. objeto do aditivo: aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo do contrato 
original Nº 226/2021-FMS/PMM, por mais 12 (doze) meses, ficando vigente 
a partir do dia 29/04/2022 até 29/04/2023. data da assiNatUra: 28 dE 
aBril dE 2022. Luciano Lopes dias secretário Municipal de saúde de 
Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 802025

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo

eXtrato ao coNtrato Nº 269/2022/seMad, Processo administrativo 
nº 4.257/2022-cEl/sEVoP/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo PrEsEN-
cial (srP) Nº 014/2022-cEl/PMM, que gerou a ata de registro de Preços 
Nº 044/2022-cEl/sEVoP/PMM, objeto: prestação de serviço em arbitragens 
Esportivas destinados a atender as necessidades dos Eventos Esportivos re-
alizados pela secretaria Municipal de Esporte e lazer da Prefeitura de Mara-
bá; Empresa MoNtrEal coMErcio, locaÇÕEs E sErViÇos EirEli, cNPJ: 
31.034.046/0001-55; Valor r$ 43.893,00 (quarenta e três mil, oitocentos e 
noventa e três reais), assinatura 20/05/2022 Vigência: 31/12/2022. 
José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 802053


