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- SEMEd, Empresa: Mateus comércio de Peças E Serviços lTda, cNPJ Nº 
14.737.889/0001-07, Valor: r$ 430.965,00 (quatrocentos e trinta mil, no-
vecentos e sessenta e cinco reais), recursos: Erário Municipal de Marabá/Pa. 
início da Vigência: 02/08/2022. Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza 
de oliveira Leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 133/2022-seMed-PMM  
Processo nº 29.454/2021-PMM, Pregão eletrônico (srP) Nº 091/2021-
ceL/seVoP/PMM, objeto: contratação de pessoa jurídica especializada na 
execução dos serviços de publicação de extratos de editais, contratos, atas de 
registro de preços, homologações e outros que se fizerem necessários nas im-
prensas oficiais (D.O.U e IOEPA) e jornal de grande circulação diária, destina-
dos a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMEd, 
Empresa: W H assessoria e consultoria lTda., cNPJ Nº 21.756.037/0001-14, 
Valor: r$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil), recursos: Erário Muni-
cipal de Marabá/Pa. início da Vigência: 10/08/2022. Término da Vigência: 
31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal de educa-
ção. Marabá - Pa.

Protocolo: 840602
aViso de LicitaÇÃo

Processo de LicitaÇÃo N° 17.721/2022-PMM  
Modalidade toMada de PreÇos Nº 044/2022-ceL/seVoP/PMM - 
tipo Menor Preço Global. data da Sessão: 02/Set/2022 - 09:00h (horário 
local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcU-
ÇÃo doS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo dE UMa PraÇa No rESidENcial 
ValE do TocaNTiNS, NUclEo SÃo fÉliX, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. re-
cursos: Erário Municipal. integra do Edital Retificado 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: 840603

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ata de reGistro de PreÇo Nº 355-2022/cPL, Beneficiário -  OBJETIVA 
ProdUToS E SErVicoS P/ laBoraTorioS lTda inscrita no cNPJ sob nº 
05.895.525/0001-56, vencedora dos itens: 01, 02, 09 perfazendo o valor 
total de r$ 28.766,00 (Vinte e oito mil setecentos e sessenta e seis  reais), 
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇO Nº 356-2022/CPL, Beneficiário - AMAZON ME-
dical carE EirEli inscrita no cNPJ sob nº 29.187.032/0001-20, vencedora 
do item: 10 perfazendo o valor total de r$ 12.171,60 (doze mil cento e 
setenta e um  reais e sessenta centavos), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 
357-2022/CPL, Beneficiário -  IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO 
E coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda inscrita no cNPJ sob nº 
30.597.921/0001-44, vencedora dos itens: 08, 11 perfazendo o valor total de 
r$ 24.755,00 (Vinte e quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais). Vigên-
cia da ata: 12 meses a partir da assinatura. oriunda do PrEGÃo ElETrÔNi-
co (SrP) nº 071-2022-cPl/PMM. Processo licitatório nº 17.895/2022-PMM. 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS 
E MaTErial Para cENTral dE MaTErial E ESTEriliZaÇÃo - cME E Para 
aGÊNcia TraNSfUSioNal do HMi. Marabá 16/08/2022 - luciano lopes dias 
- Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Portaria nº 307/2022-GP. daLiaNe 
FroZ Neta - Presidente da comissão Permanente de Licitação. Por-
taria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 840604

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de ProrroGaÇÃo 

toMada de PreÇo 002/2022-seMiNF 
objeto: construção de uma Quadra Poliesportiva na comunidade Piranha por 
Meio do convênio nº 084/2022 firmado entre a Secretaria de Estado de de-
senvolvimento Urbano e obras Públicas - Sedop e a Prefeitura Municipal de 
Mojuí dos campos disponibilidade do Edital 17/08/2022no endereço www.
mojuidoscampos.pa.gov.br. abertura das propostas: 02/09/2022 as 9h30min, 
no endereço: rua Estrada de rodagem - s/nº - Esperança - Mojuí dos cam-
pos/Pa, Sala de reuniões da SEMGa. Brian Lima dos santos - Presidente 
da cPL/Portaria nº 003/2022-GPMc.

Protocolo: 840608

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MUANÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MUaNÁ
aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 03/2022
a Prefeitura Municipal de Muaná, torna público a suspensão da licitação 
supracitada, em atendimento a solicitação do setor técnico, para ajustes no 
projeto básico. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para 
EXEcUÇÃo dE oBraS dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo E rESTaUra-
ÇÃo da orla do rio MocaJaTUBa, No MUNicÍPio dE, MUaNá. informa-
ções e-mail: cplmuanapmm@gmail.com.

Nei corrÊa Ferreira-Presidente da cPL
Protocolo: 840609

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de ourém torna público o aviso de licitação: Pregão 
Eletrônico do Tipo Menor Preço, nº 007/2022 PMo - SrP - UaSG 980507 - 
objeto: registro de preços, para eventual aquisição de Materiais de Higiene e 
limpeza para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secreta-
rias e fundos de ourém/Pa. data e local da abertura: 31de agosto de 2022 às 
09:00hs (horário de Brasília/df), no site https//www.gov.br/compras. Editais 
e seus anexos Estarão disponíveis no Site da Prefeitura www.ourem.pa.gov.
br, https//www.gov.br/compras e no Portal dos Jurisdicionados - TcM, infor-
mações no e-mail: pregoespmourem@gmail.com.Francisco roberto Uchoa 
cruz - Prefeito Municipal.

Protocolo: 840615

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
FMs

eXtrato de a.r.P Nº 014/2022
ata de reGistro de PreÇos Nº 014/2022

oriGeM PreGÃo eLetroNico 019/2022
oBJeto: registro de Preços visando a futura e eventual contratação de em-
presa especializada para aquisição de Equipamentos Permanente de informá-
tica, para atender as demandas do fundo Municipal de Saúde de Pacajá-Pa.
eMPresas VeNcedoras:
01-SUPriTEcH TEcNoloGia lTda - 46.158.347/0001-68.
Valor contratado: r$ 26.640,00 (vinte e seis mil seiscentos e quarenta reais).
2- aUGUSTU S iNforMaTica EirEli - 10.433.143/0001-40.
Valor contratado: r$ 549.140,00 (quinhentos e quarenta e nove mil cento e 
quarenta reais).
3- r f BarilE lTda - 29.230.269/0001-46.
Valor contratado: r$ r$ 9.009,60 (nove mil e nove reais e sessenta centavos).
4- SiSofTWarE iNforMáTica & dESENVolViMENTo EirEli - 
11.490.526/0001-13 Valor contratado: r$ 48.761,00 (quarenta e oito mil 
setecentos e sessenta e um reais).
5- VolGa coMErcial dE EQUiPaMENToS lTda - 42.580.139/0001-00.
Valor contratado: r$ 128.100,00 (cento e vinte e oito mil e cem reais).
6- Jr coMErcio E SErViÇoS EirEli - 31.911.796/0001-68.
Valor contratado: r$ 65.385,00 (sessenta e cinco mil trezentos e oitenta e 
cinco reais).

Pacajá/Pa, 12 de agosto 2022.
BrUNo daNGLares araÚJo soUZa

SEcrETario MUN. dE SaÚdE
Protocolo: 840618

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico n°  9/2022-00055  
Para sisteMa de reGistro de PreÇos 

objeto: contratação de empresa para fornecimento de alimentação, ob-
jetivando atender a Secretaria Municipal de Governo. data de abertura: 
30/08/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, 
no site: www.portaldecompraspublicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, 
de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 
1212 - centro. Pgm: 17/08/2022. Luciana Brito Vieira - Pregoeira. Por-
taria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 840620
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de LicitaÇÃo. 

Prefeitura Municipal de Placas, através da sua Pregoeira, torna público a 
quem possa interessar que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrôni-
co nº 025/2022. objeto: aquisição de 50.000 mil litros Óleo diesel S10 para 
abastecimento de equipamento para recuperação de 49.9701 metros de vici-
nais no Município de Placas/Pa. Tipo menor preço por item.a audiência pública 


