
diário oficial Nº 34.942   157Sexta-feira, 22 DE ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ
.

iNtiMAção PoR EDitAL
Na condição de Presidente da comissão de Processo administrativo disci-
plinar, designado por meio da Portaria nº 177/2021, de 19 (dezenove) de 
março de 2021, tendo findado o prazo para manifestação previa, INTIMO 
via edital o servidor aldair da costa Maria jUNior, a comparecer no 
dia 27 de abril de 2022 às 10h na sede da prefeitura Municipal de curuçá/
PA, a fim de prestar depoimento sobre a apuração de possível abandono de 
cargo público sem qualquer justificativa.

ELEN RoDRiGo costA AMARAL-Presidente cPad
Protocolo: 788062

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO
.

MuNicíPio DE fARo - PA
“ERRAtA” REfERENtE À PuBLicAção DA PREfEituRA MuNiciPAL 
DE fARo-PA do dia 08/04/2022 do diário oficial do estado do 
Pará, oNDE sE Lê “o M. faro realizara No dia 22/04/22 Às 10:00 
Hrs P.e. N 2022/10”, Lê-sE “o M. faro realizara No dia 02/05/22 Às 
10:00 Hrs P.e. N 2022/10 objeto: PregÃo eletroNico Para regis-
tro de PreÇos Para a coNtrataÇÃo de eMPresa Para aqUisiÇÃo de 
Materiais de coNstrUÇÃo, Materiais HidraUlicos, ferraMeNtas e 
Materiais de segUraNÇa Para ateNder as Necessidades da PMf, 
seMed e deMais fUNdos de faro.” acompanhar no: https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br/18/.

Protocolo: 788063
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ
.

ExtRAto DE coNtRAto
PREGão ELEtRoNico: Nº PE 12/2022-PMGP

objeto: registro de preço para contratação de empresa especializada no for-
necimento diário de refeições prontas do tipo self-service, marmitex e coffe 
breaK, para atender as demandas das secretarias no limite urbano do muni-
cípio de goianésia do Pará. contratante: secretaria Municipal de saúde - sMs, 
cNPj: nº 12.884.091/0001-54, contrato nº 20220151, valor r$ 22.368,00; 
Prefeitura Municipal de goianésia do Pará - PMgP, cNPj: 83.211.433/00014-
13, contrato nº 20220152, valor r$ 129.045,00; secretaria Municipal de assis-
tência social - seMas, cNPj nº 18.367.597/0001-81, contrato nº 20220153, 
valor r$ 34.213,50; secretaria Municipal de educação - seMed, cNPj: nº 
27.400.285/0001-04, contrato nº 20220154, valor r$ 68.427,00; secretaria 
Municipal de Meio ambiente - seMMa, cNPj nº 19.998.060/0001-73, contra-
to nº 20220155, valor r$ 45.927,00; coNtratada: sHaNgaY servicos 
e coM eireli, cNPj: 15.674.614/0001-26; coNtrataNte: sMs, cNPj: 
nº 12.884.091/0001-54, contrato nº 20220156, valor r$ 6.060,00; PMgP, 
cNPj: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220157, valor r$ 96.960,00; 
seMas, cNPj nº 18.367.597/0001-81, contrato nº 20220158, valor r$ 
18.180,00; seMed, cNPj: nº 27.400.285/0001-04, contrato nº 20220159, 
valor r$ 60.600,00; seMMa, cNPj nº 19.998.060/0001-73, contrato nº 
20220160, valor r$ 12.120,00. coNtratada: brUNa da rocHa oliveira-
Me 19.596.528/0001-01; data de assinatura: 20/04/2022. francisco David 
Leite Rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 788065
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA
.

Aviso DE REPuBLicAção
A Prefeitura Municipal de itupiranga-Pá, por intermédio do pregoeiro 
e equipe de apoio, designados pela portaria nº 202/2022, vem rePUbli-
car a licitação nos termos da lei federal 10.520/2002-lei, decreto nº 
10.024, e lei federal 8.666/93. tipo: Menor Preço Por item. Modalidade: 
Pregão. forma: eletrônica Nº Pe 07/2022 PMi. objeto: sisteMa de re-
gistro de PreÇos - srP-Para eveNtUal aqUisiÇÃo de ágUa MiNe-
ral NatUral. abertura: 04/05/2022 às 08h30. devido a erro em relação 
ao quantitativo dos itens publicados no portal de compras publicas edital 
estará disponível nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspubli-
cas.com.br,www.tcm.pa.gov.br, pelo e-mail itupiranga.licita@gmail.com e 
também através da equipe de pregão, na sala da cPl av. 14 de julho, 12, 
centro, no horário de expediente.

itupiranga, 19 de abril de 2022
inacio dos santos silva-Pregoeiro.

Protocolo: 788066

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ
.

tERMo ADitivo DE PRAzo Ao coNtRAto 
ADMiNistRAtivo Nº 477/2020-fMs/PMM 

Processo Administrativo nº 18.481/2021-PMM, autuado na modali-
dade toMada de PreÇos Nº 042/2021-cel/sevoP/PMM. objeto do con-
trato: coNstrUtora qUebec eireli inscrita no cNPj - cadastro Nacional 
de Pessoas jurídicas sob Nº 23.831.406.0001/11. contrato tem como ob-
jeto a contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação do 
posto de saúde Pedro cavalcante, localizado na rodovia transamazônica, 
332, bairro amapá, zona Urbana do Município de Marabá-Pa. dotações 
orçamentarias: 1009001201.10.301.0082.1.013-infraestrutura na saúde; 
elemento de despesa: 4.4.90.51.00 - obras e instalações. data da assi-
NatUra 08 de abril de 2022. Luciano Lopes Dias - secretário Munici-
pal de saúde de Marabá /PA.

Protocolo: 788067

ExtRAto coNtRAto N° 035/2022/fccM 
Processo Nº 15613/2021/cEL/fccM, PREGão PREsENciAL (sRP) 
Nº 007/2021-cEL/fccM - vencedora: HereNio dos saNtos coMer-
cio e iMPortaÇÃo ltda eireli -, cNPj no 12.283.935/0001-01, perfa-
zendo um valor total de r$ 171.983,90 (cento e setenta e um mil nove-
centos e oitenta e três reais e noventa centavos). vigência: 31/12/2022, 
assinado: 20/04/2022. recurso próprio. vanda Régia Américo Gomes- 
Presidente da fundação casa da cultura de Marabá.

ExtRAto coNtRAto N° 036/2022/fccM, 
Processo Nº 24.115/2021-PMM, PP - sRP n° 016/2021/cEL/fccM - vence-
dora: re rocHa coMercio e serviÇos ltda - ePP, cNPj 07.984.683/0001-
08, perfazendo um valor total de r$ 58.514,00 (cinquenta e oito mil qui-
nhentos e quatorze reais). vigência: 31/12/2022, assinado: 19/04/2022, 
recurso oriundo do contrato fccM e a empresa vale. vanda Régia Amé-
rico Gomes- Presidente da fundação casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 788068

ExtRAto DA os 05/2022 Ao coNtRAto N° 5900074692 
firmado entre a vale e  fccM, vigência até dia 29/07/2022, assinada em 
14/04/2022, valor total dos serviços r$ 34.056,38 (trinta e quatro mil cin-
quenta e seis reais e trinta e oito centavos), valor total para despesas de 
r$ 9.490,00 (nove mil reais e quatrocentos e noventa centavos) perfazendo 
um valor total de r$ 43.546,38 (quarenta e três mil quinhentos e quarenta e 
seis reais e trinta e oito centavos) vanda Régia Américo Gomes- Presi-
dente da fundação casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 788069

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
sEcREtARiA MuNiciPAL DE viAção E oBRAs PúBLicAs

ExtRAto Ao coNtRAto Nº 223/2022/sEvoP 
Processo Administrativo nº 3.411/2022-cel/sevoP/PMM, autuado na 
modalidade PregÃo PreseNcial (srP) Nº 010/2022-cel/PMM, que ge-
rou a ata de registro de Preços Nº 041/2022-cel/sevoP/PMM, objeto: 
aqUisiÇÃo de UNiforMes, para atender às necessidades da secretaria 
Municipal de viação e obras Públicas - sevoP. empresa:  v g de soUsa 
ferreira - cNPj: 23.912.114/0001-03; valor r$ 24.000,00 (vinte e qua-
tro mil reais), assinatura 19/04/2022 vigência: 31/12/2022. fábio car-
doso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 788070

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
sEcREtARiA MuNiciPAL DE MEio AMBiENtE

ExtRAto Ao coNtRAto Nº 221/2022/sEMMA 
Processo Administrativo nº 17.396/2021-cel/sevoP/PMM, autuado 
na modalidade toMada de PreÇo Nº 038/2021-cel/sevoP/PMM, objeto: 
coNtrataÇÃo de eMPresa de eNgeNHaria Para execUÇÃo das obras 
de reforMa e aMPliaÇÃo da secretaria MUNiciPal de Meio aMbieN-
te - seMMa, localizada Na aveNida aMazôNia, s/N, agrÓPolis do 
iNcra, bairro aMaPá, No MUNicÍPio de Marabá/Pa. empresa:  Wf liMa 
eNgeNHaria eireli - cNPj: 27.260.556/0001-73; valor r$ 2.198.501,60 
(dois milhões, cento e noventa e oito mil e quinhentos e um reais e sessenta 
centavos), assinatura 20/04/2022 vigência: 20/06/2023. Rubens Borges 
sampaio, secretário Municipal de Meio Ambiente.

Protocolo: 788072
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARAPANIM
.

ExtRAto DA AtA DE REGistRo DE PREços
PARtEs: PREfEituRA MuNiciPAL DE MARAPANiM/PÁ

oRiGEM: PREGão ELEtRôNico sRP Nº 05-2022
objeto: registro de PreÇo Para eveNtUal locaÇÃo de MáqUiNas 
Pesadas e veÍcUlos, para atender a demanda da Prefeitura Municipal, 
secretarias vinculadas e das secretarias Municipais de trabalho e Promo-


