
120  diário oficial Nº 35.100 Quinta-feira, 01 DE SETEMBRO DE 2022

Global: r$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais). Período de Vigência: o 
contrato terá sua duração diretamente vinculada à vigência dos respectivos 
créditos orçamentários. dotação orçamentária: 112701.15.452.0020.2.126 - 
operacionalização dos Serviços Urbanos. Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 
- Material de consumo. Marabá Pa, 30 de agosto de 2022. Múcio eder an-
dalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 847343

eXtratos de HoMoLoGaÇÕes
PreGÃo eLetrÔNico (srP) nº 069-2022-cPL/PMM 

Processo Licitatório nº 13.318/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE cadEiraS, MocHoS E loNGariNaS 
Para SUPrir aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUiciPal dE SaÚdE E 
dEMaiS UNidadES ViNcUladaS. UaSG: 927495 onde sagrou vencedora 
a empresa: PoNTo iNfo coMErcio E SErVicoS dE iNforMaTica EirE-
li inscrita no cNPJ sob nº 08.255.726/0001-87, vencedora dos itens: 02, 
03, perfazendo o valor total de r$ 88.350,00 (oitenta e oito mil trezentos e 
cinquenta reais), rocHa NorTH iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS Ei-
rEli inscrita no cNPJ sob nº 08.408.448/0001-50, vencedora dos itens: 08, 
12, perfazendo o valor total de r$ 81.400,00 (oitenta e um mil e quatro-
centos reais), aracUa coMErcio dE MoVEiS EirEli inscrita no cNPJ sob 
nº 19.271.852/0001-41, vencedora dos itens: 07, 11, perfazendo o valor 
total de r$ 39.000,00 (Trinta e nove mil reais), MaSH rEPrESENTaNTES 
coMErciaiS E aGENTES do coMErcio dE MErcadoriaS EirEli inscri-
ta no cNPJ sob nº 35.334.877/0001-01, vencedora dos itens: 04, 13, 14 
perfazendo o valor total de r$ 71.928,00 (Setenta e um mil novecentos e 
vinte e oito reais), J M foNSEca MarTiNS lTda inscrita no cNPJ sob nº 
35.822.821/0001-98, vencedora dos itens: 01, 06, 09, 10, perfazendo o va-
lor total de r$ 122.750,00 (cento e vinte e dois mil setecentos e cinquenta 
reais), alMEida BraSil coMErcio E iNdUSTria lTda inscrita no cNPJ sob 
nº 83.373.670/0001-80, vencedora do item: 05, perfazendo o valor total de 
r$ 29.600,00 (Vinte e nove mil e seiscentos reais), pelo que HoMoloGo 
o resultado. Marabá 30/08/2022 - Monica Borchart Nicolau - secretaria 
Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 2436/2022-GP.

PreGÃo eLetrÔNico (srP) nº 074-2022-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 16.957/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE fÓrMUla Para aliMENTaÇÃo ENTE-
ral oU oral Para aTENdiMENTo do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE Ma-
raBá. UaSG: 927495 onde sagrou vencedora a empresa: f cardoSo E cia 
lTda inscrita no cNPJ sob nº 04.949.905/0001-63, vencedora dos itens: 30, 
32, 37, 42 perfazendo o valor total de r$ 512.202,00 (Quinhentos e doze mil 
duzentos e dois reais), daKar coMErcio E SErVico lTda inscrita no cNPJ 
sob nº 10.301.008/0001-41, vencedora dos itens: 23, 40 perfazendo o valor 
total de r$ 11.094,00 (onze mil noventa e quatro reais), diSTriBUidora 
flaMEd HoSPiTalar EirEli inscrita no cNPJ sob nº 11.888.791/0001-54, 
vencedora dos itens: 05, 19, 24, 25, 31, 33, 34, 35, 38, 41, 43  perfazendo 
o valor total de r$ 289.154,50 (duzentos e oitenta e nove mil cento e cin-
quenta e quatro reais e cinquenta centavos), diSTriBUidora HoSPiTalar 
raMoS E MENdoNca lTda inscrita no cNPJ sob nº 27.117.540/0001-06, 
vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 
22, 26, 27 perfazendo o valor total de r$ 199.237,84 (cento e noventa e 
nove mil duzentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos) BraSil 
cENTral coMErcio dE ProdUToS E SErVicoS EirEli inscrita no cNPJ sob 
nº 27.477.776/0001-53, vencedora do item: 06 perfazendo o valor total de 
r$ 14.250,00 (Quatorze mil duzentos e cinquenta reais), NUTriViTTa HoS-
PiTalar EirEli inscrita no cNPJ sob nº 31.509.020/0001-16, vencedora dos 
itens: 14, 18, 28, 29 perfazendo o valor total de r$ 115.678,80 (cento e quinze 
mil seiscentos e setenta e oito  reais e oitenta centavos), rEdE HEalTHY cENTEr 
diSTriBUidora E iMPorTadora HoSPiTalar - lTda inscrita no cNPJ sob nº 
32.085.624/0001-45, vencedora dos itens: 08, 09 perfazendo o valor total de 
r$ 52.650,00 (cinquenta e dois mil seiscentos e cinquenta reais), THiaGo G. 
diSTriBUidora dE MEdicaMENToS E loGiSTica lTda inscrita no cNPJ sob 
nº 44.037.882/0001-35, vencedora dos itens: 36, 39 perfazendo o valor 
total de r$ 16.200,00 (dezesseis  mil duzentos reais), pelo que HoMoloGo o 
resultado. Marabá 30/08/2022 - Monica Borchart Nicolau - secretaria Munici-
pal de saúde - sMs - Portaria nº 2436/2022-GP.

Protocolo: 847357

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
eXtrato ao coNtrato Nº 441/2022/seVoP, Processo administra-
tivo nº 14.684/2022-PMM, autuado na modalidade PrEGÃo PrESENcial 
(SrP) Nº 046/2022-cEl/SEVoP/PMM, que gerou a ata de registro de Pre-
ços Nº 077/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aQUiSiÇÃo dE fErraGENS Para 
coNSTrUÇÃo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Viação 
e obras Públicas - SEVoP, Empresa: ElETroforTE coMErcio & iNcorPora-
ÇÕES EirEli, cNPJ: 09.271.706/0001-62; Valor r$ 76.997,20 (setenta e seis 
mil novecentos e noventa e sete erais e vinte centavos), assinatura 31/08/2022, 
Vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 442/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 14.684/2022-PMM, autuado na modalidade 
PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 046/2022-cEl/SEVoP/PMM, que gerou a ata 
de registro de Preços Nº 077/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aQUiSiÇÃo dE 
fErraGENS Para coNSTrUÇÃo, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Viação e obras Públicas - SEVoP, Empresa: iBiZa EMPrEENdi-
MENToS coMÉrcio E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 18.559.714/0002-80; Valor 
r$ 49.131,54 (quarenta e nove mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e 
quatro centavos), assinatura 31/08/2022, Vigência: 31/12/2022. Fábio car-
doso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 847402

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
aViso de LicitaÇÃo 

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001.2022.PMM.sesaU
ÓrGÃo: Município de Mocajuba/Secretaria Municipal de Saúde. objeto: Exe-
cução de Serviços de construção do Hospital Municipal de Mocajuba/Pa data, 
Hora e local de abertura: 06 de outubro de 2022 às 11h00mm, na Sala da 
divisão de licitação, localizada no prédio sede da Prefeitura, sito à rua Siquei-
ra Mendes, 45, centro, Mocajuba/Pará. Edital e informações: de 2ª a 6ª feira 
(dias úteis), das 08h00mm às 12h00mm, na Sala da divisão de licitação, si-
tuada no mesmo endereço supracitado, onde o Edital poderá ser obtido isento 
de qualquer taxa, mediante apresentação de mídia (cd-r/dVd-r virgem ou 
Pen Drive), pelo interessado que se identificar, através de preenchimento de 
formulário próprio do órgão. Wilson Moraes Nunes - secretário Municipal 
de saúde/renan reis Lira -Presidente da cPL/PMM.

Protocolo: 847413

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico 013/2022-seMGa/reMarcaÇÃo 
objeto: contratação de Empresa Especializada a aquisição de Materiais de 
construção, Hidráulico, Elétrico, ferramentas E Pinturas, Para atender as de-
mandas da Seminf E Secretaria Municipal de agricultura, Vinculada a Sem-
ga. fica reagendada a licitação com novas datas de disponibilidade do Edital 
01/09/2022no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portaldecom-
praspublicas.com.br. início da entrega de propostas: 01/09/2022. abertura das 
propostas: 14/09/2022as9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.
br. Brian Lima dos santos - Pregoeiro Municipal/decreto 004/2022.

PreGÃo eLetrÔNico 017/2022-FMs 
Processo adMiNistratiVo Nº 077/2022 - PMMc 

objeto: registro de Preços Para Eventual e futura contratação de Empre-
sa Especializada Para Manutenção Preventiva e corretiva de Equipamentos de 
informática com reposição de Peças para atender a demanda do fundo Muni-
cipal de Saúde de Mojuí dos campos/Pa. disponibilidade do Edital 01/09/2022 
no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.
com.br. início da entrega de propostas: 01/09/2022. abertura das propostas: 
15/09/2022 as 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Brian 
Lima dos santos - Pregoeiro Municipal/decreto 008/2021.

Protocolo: 847411

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MUANÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MUaNÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 03/2022
a Prefeitura Municipal de Muaná, torna público que realizará licitação na 
modalidade concorrência, regime de empreitada por preço global, Tipo: Me-
nor Preço. objeto: construção e restauração da orla do rio Mocajatuba, no 
Município de Muaná, neste Estado, conforme o convênio nº 251/2022/SE-
doP.. o certame será realizado dia 05/10/2022, às 09:00 hs, na Prefeitura 
Municipal de Muaná, na Sala da cPl, localizada Praça 28 de Maio, nº 43 - 
Bairro: centro - cEP: 68825-000 - Muaná/Pa. o Edital está a disposição dos 
interessados das 08:00 às 12:00 hs, no endereço acima ou nos sites:  http://
geoobras.tcm.pa.gov.br, https://muana.pa.gov.br.

eder aZeVedo MaGaLHÃes
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 847414

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO REPARTIMENTO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo rePartiMeNto
eXtrato do coNtrato Nº: 20223181

oriGeM: coNcorrÊNcia Nº 3/2022-003-PMNr. coNTraTaNTE: PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE NoVo rEParTiMENTo. coNTraTada(o): fGS coNS-
TrUTora E SErVicoS lTda. oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE rEcUPEraÇÃo dE 205,3 KM dE ESTradaS 


