
diário oficial Nº 34.969   173Sexta-feira, 13 DE MAIO DE 2022

diENtE EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 19.321.144/0001-78, vencedora do 
item: 40  perfazendo o valor total de r$ 1.566,00 (Mil quinhentos e sessenta 
e seis reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº  157-2022/CPL, Beneficiário 
-  PaPEl E cia ProdUtos dE PaPElarias EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 
19.518.277/0001-39, vencedora dos itens: 02, 03, 05, 06, 30, 41 perfazendo 
o valor total de r$ 18.776,00 (dezoito mil setecentos e setenta e seis reais), 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº  158-2022/CPL, Beneficiário -  V G DE SOU-
sa fErrEira ltda, inscrita no cNPJ sob nº 23.912.114/0001-03, vencedora 
dos itens: 22, 24, 25, 26, 42  perfazendo o valor total de r$ 101.557,50 (cen-
to e um mil quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), ata dE 
REGISTRO DE PREÇO Nº  159-2022/CPL, Beneficiário -  JR COM. E REPRES. 
coMErciais ltda, inscrita no cNPJ sob nº 31.552.803/0001-82, vencedora 
dos itens: 08, 12, 28 perfazendo o valor total de r$ 16.121,60 (dezesseis mil 
cento e vinte e um reais e sessenta centavos). vigência da ata: 12 meses a 
partir da assinatura. oriunda Pregão srP Eletrônico nº 002-2022-cPl/PMM. 
Processo Licitatório nº 1.149/2022-PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EvENtUal aQUisiÇÃo dE MatErial dE HiGiENE PEssoal Para atENdEr 
aos ProGraMas E ProJEtos da sEcrEtaria MUNiciPal dE assistÊN-
cia social, ProtEÇÃo E assUNtos coMUNitários - sEasPac.  Marabá 
12/05/2022 - Nadjalucia oliveira Lima - secretaria Municipal de assis-
tência social, Proteção e assuntos comunitários- seasPac - Portaria 
nº 224/2017-GP.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº  209-2022/CPL, Beneficiário -  R E ROCHA 
coMercio e serVicos Ltda inscrita no cNPJ sob nº 07.984.683/0001-08, 
vencedora dos itens: 06, 13, 18 perfazendo o valor total de r$ 40.200,00 
(Quarenta mil duzentos reais), ata dE rEGistro dE PrEÇo Nº 210-2022/
CPL, Beneficiário - LUXNORTE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 
inscrita no cNPJ sob nº 21.600.386/0001-42, vencedora dos itens: 07, 15, 
21  perfazendo o valor total de r$ 59.940,00 (cinquenta e nove mil no-
vecentos e quarenta reais), ata dE rEGistro dE PrEÇo Nº  211-2022/
CPL, Beneficiário -  RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI inscrita no CNPJ sob 
nº 27.232.288/0001-86, vencedora dos itens: 02, 10, 12, 14 perfazendo o 
valor total de r$ 113.230,00 (cento e treze mil, duzentos e trinta reais), ata 
DE REGISTRO DE PREÇO Nº  212-2022/CPL, Beneficiário -  JPF GRAFICA E 
Editora ltda inscrita no cNPJ sob nº 38.242.066/0001-60, vencedora dos 
itens: 01, 03, 04, 05, 09, 11, 16, 17, 19, 20 perfazendo o valor total de r$ 
231.870,00 (duzentos e trinta e um mil oitocentos e setenta reais), ata dE 
REGISTRO DE PREÇO Nº 213-2022/CPL, Beneficiário - SUPER DADA EMPRE-
ENdiMENtos ltda inscrita no cNPJ sob nº 41.226.381/0001-09, vencedora 
do item: 08 perfazendo o valor total de r$ 8.000,00 (oito mil reais).vigência 
da ata: 12 meses a partir da assinatura. oriunda Pregão srP Eletrônico nº 
037-2022-CPL/PMM. Processo Licitatório nº 5.174/2022-PMM. Objeto: RE-
Gistro dE PrEÇos Para EvENtUal coNtrataÇÃo dE sErviÇos Gráfi-
cos, iMPrEssos E Placa dE PatriMÔNio, Para atENdEr o fUNdo MU-
NiciPal dE saÚdE dE MaraBá E dEMais UNidadEs viNcUladas. Marabá 
12/05/2022 Luciano Lopes Dias - Secretário Municipal de Saúde - SMS 
- Portaria nº 307/2022-GP.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 214-2022/CPL, Beneficiário -  W C SE-
tUBaL eireLi inscrita no cNPJ sob nº 34.539.407/0001-03, vencedora dos 
itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 perfazendo o valor total de r$ 1.018.800,00 
(Um milhão, dezoito mil e oitocentos reais). vigência da ata: 12 meses a 
partir da assinatura. oriunda Pregão (srP) eletrônico nº 031-2022-cPl/PMM. 
Processo Licitatório nº 5.242/2022-PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
Para EvENtUal aQUisiÇÃo dE PEÇas dE MotociclEtas E dE vEÍcUlos 
lEvEs, PEsados E Utilitários Movido a GasoliNa/flEX E diEsEl, QUE 
atENdaM as MEsMas EsPEcificaÇÕEs tÉcNicas E PadrÕEs dE QUali-
dadE das PEÇas dE ProdUÇÃo oriGiNal/GENUÍNa coM BasE No valor 
das PEÇas das taBElas das faBricaNtEs/MoNtadoras E PrEstaÇÃo 
dE sErviÇos Para MaNUtENÇÃo corrEtiva E PrEvENtiva dos vEÍcU-
los do fUNdo MUNiciPal dE saÚdE dE MaraBá. Marabá 12/05/2022 - 
Luciano Lopes Dias - Secretário Municipal de Saúde - SMS - Portaria 
nº 307/2022-GP.

Protocolo: 797920

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao toMada dE PrEÇos Nº 014/2022-cEl/
PMM, Processo n° 6.983/2022-PMM, objeto: coNtrataÇÃo dE PEssoa JU-
rÍdica Para faBricaÇÃo E iNstalaÇÃo dE MoBiliário soB MEdida, 
EM MatEriais tiPo Mdf, MEtálicos E MadEira, a sErEM MoNtados E 
iNstalados Nas dEPENdÊNcias dos Postos dE saÚdE, UBs trÊs Po-
dErEs, conforme Edital e seus anexos; Homologado a empresa: MilHoMEM 
MovElaria E coMErcio EirEli - cNPJ: 06.346.075/0001-05, ganhadora 
com o valor: r$ 79.919,99. assinatura: em 11/05/2022, secretário Munici-
pal de Saúde - LUCIANO LOPES DIAs - secretário.

Protocolo: 797915

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo

eXtrato ao 1° aditiVo de PraZo do coNtrato Nº 185/2021/seMad, 
Processo administrativo nº 4.080/2021-PMM, autuado na modalidade inexigi-
bilidade de licitação Nº 004/2021-cEl/sEvoP, objeto: contratação de pessoa 
jurídica para o fornecimento de vale-transporte (cartão eletrônico) municipal, 
para atender as necessidades do deslocamento dos servidores da Prefeitura 
Municipal de Marabá-Pa. Empresa: iNtEGraÇÃo sErviÇos E locaÇÃo Ei-
rEli. inscrito no cNPJ sob no 28.836.589/0002-62; assinatura 22/04/2022 
vigência: 24/04/2022 até 24/04/2023. José Nilton de Medeiros, secretá-
rio de administração.

Protocolo: 797916

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 259/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 2.635/2022-cEl/sEvoP/PMM, autuado na moda-
lidade PrEGÃo PrEsENcial Nº 007/2022-cEl/sEvoP/PMM, objeto: rEGistro 
dE PrEÇo Para aQUisiÇÃo dE tiNtas E MatEriais Para PiNtUras, Para 
atENdEr a sEcrEtaria MUNiciPal dE viaÇÃo E oBras PÚBlicas dE Mara-
Bá - sEvoP- PMM, Empresa: Nossa tErra MatEriais dE coNstrUÇÃo ltda 
cNPJ 83.927.574/0001-37; valor r$ 112.499,80 (cento e doze mil, quatrocentos 
e noventa e nove reais e oitenta centavos), assinatura 11/05/2022 vigência: 
31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 797917

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe 005.2022.PMM.sesaU.
Órgão: secretaria Municipal de saúde- sEsaU/Prefeitura Municipal de Moca-
juba- PMM - UasG 980491. objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, desti-
nados à alimentação Hospitalar para os pacientes internados, ambulatoriais, 
acompanhantes e plantonistas do Hospital Maria do carmo Gomes, no Muni-
cípio de Mocajuba/Pa. data, Hora e local de abertura: 26de maio de 2022às 
10h00mm, no www.comprasnet.gov.br. 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 ou dvd-r) virgem, 
pelo interessado que se identificar, através de preenchimento de formulário 
próprio do órgão ou através do Portal da Transparência no site do TCM/PA. 
Wilson Moraes Nunes - Secretário Municipal de Saúde.

Protocolo: 797931

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico (srP) 006/2022-FMs
Processo adMiNistratiVo Nº 028/2022-PMJ

oBJeto: rEGistro dE PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal aQUisiÇÃo dE 
MatEriais tÉcNico dEscartávEis E EQUiPaMENtos HosPitalarEs (Es-
fiGMoMaNÔMEtro, EstEtoscÓPio, oXÍMEtro E válvUla rEGUladora 
c/ flUXÔMEtro Para ciliNdro dE oXiGÊNio), Para atENdEr a dEMaN-
da do fUNdo MUNiciPal dE saÚdE. disponibilidade do Edital 13/05/2022 
no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. início da entrega de propostas: 13/05/2022. abertura das propos-
tas: 26/05/2022 as 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

rosani Patrícia castro oliveira
Pregoeira Municipal
decreto 04/2022

Protocolo: 797929

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia - Nº 3/2022-001-PMNi

o Município de NoVa iPiXUNa - Pa, através da PreFeitUra MUNiciPaL, 
por intermédio do Presidente da comissão de licitação, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalida-
de: concorrência, tipo Menor Preço - critério de julgamento: Menor valor 
global, forma de execução indireta, por meio de empreitada global, em 
sessão Pública Presencial a partir das 08h00min (horário de Brasília- df) 
do dia 13/06/2022, de acordo com o que determina a legislação vigente, a 
realizar-se na sala da comissão de licitação da PrEfEitUra MUNiciPal 
dE Nova iPiXUNa. objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria 
Para EXEcUaÇÃo dE sErviÇos dE rEforMa E aMPliaÇÃo do HosPi-
tal MUNiciPal dE Nova iPiXUNa. o Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no Portal da transparência do Município de Nova ipixuna - Pa, 
Mural de licitações - tcM/Pa, e-mail: cpl.pmni@gmail.com, no site do Portal 
de compras Públicas e/ou na sala da comissão de licitação, na rUa aNtÔ-
Nio Marrocos, N° 01, Bairro: fElicidadE, a partir da publicação deste 
aviso, no horário de expediente. Nova ipixuna - Pa, 12 de maio de 2022. 
FraNQUissUeL GoMes reis - Presidente da comissão Permanente 
de Licitação. Portaria nº 052/2021 - GP.

Protocolo: 797932


