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PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

eXtrato do coNtrato Nº 034/2022-ssaM
Extrato do contrato Nº 034/2022-SSaM. Processo administrativo Nº 29.592/2021-
PMM. Pregão Presencial (SrP) Nº 085/2021-cEl/SEVoP/PMM, ata de regis-
tro de Preços Nº 026/2022-SSaM/PMM. referente à rEGiSTro dE PrEÇo 
Para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS HidráUlicoS, dESTiNadoS a aTENdEr 
aS NEcESSidadES do SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá 
- SSAM, firmado entre o SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARA-
Bá - SSaM e a empresa iBiZa EMPrEENdiMENToS coMÉrcio E SErViÇoS 
EirElli, cNPJ sob o Nº 18.559.714/0002-80, Valor Global: r$ 175.711,62 
(cento e setenta e cinco mil setecentos e onze reais e sessenta e dois cen-
tavos). Período de Vigência: o presente contrato terá sua duração direta-
mente vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários. dotação 
orçamentária: 15.452.0020.2.126 - operacionalização dos Serviços Urbanos. 
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. Marabá Pa, 15 
de fevereiro de 2022.

Múcio eder andalécio
diretor Presidente

Protocolo: 768222

coNtrato adMiNistratiVo Nº 187/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 20.745/2021-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 105/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: a 
aquisição de materiais descartáveis, isopores, garrafas térmicas, caixas térmi-
cas, material para acondicionamento (sacos), e sacos de lixo com o objetivo 
de atender as necessidades do fundo municipal de saúde e demais unidades 
vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Marabá/Pa. Empresa: Jr coM 
E rEPrES coMErciaiS EirEli, inscrita no cNPJ sob Nº 31.552.803/0001-82. 
Valor: r$ 220.542,20 (duzentos e vinte mil quinhentos e quarenta e dois 
reais e vinte centavos). dotações orçamentárias: 10 122 0001 2.045 Manu-
tenção Secretaria Municipal de Saúde, 10 301 0012 2.047 Programa atenção 
Básica de Saúde - PaB, 10 305 0012 2.050 atenção Vigilância e Saúde Epide-
miológica, 10 302 0012 2.054 Serviço de Atendimento Móvel Urgente -SAMU 
192, 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, 10 
302 0012 2.057 Manutenção ações Saúde Trabalhador - cErEST, Elemento 
de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 04 
de março de 2022. Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde 
de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 188/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 20.745/2021-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 105/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: a 
aquisição de materiais descartáveis, isopores, garrafas térmicas, caixas térmi-
cas, material para acondicionamento (sacos), e sacos de lixo com o objetivo 
de atender as necessidades do fundo municipal de saúde e demais unidades 
vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Marabá/Pa. Empresa: adriEl-
SoN fErrEira PiNHEiro, inscrita no cNPJ sob n° 13.559.782/0001-45. Va-
lor: r$ 44.683,40 (Quarenta e quatro mil seiscentos e oitenta e três reais 
e quarenta centavos). dotações orçamentárias: 10 122 0001 2.045 Manu-
tenção Secretaria Municipal de Saúde, 10 301 0012 2.047 Programa atenção 
Básica de Saúde - PaB, 10 305 0012 2.050 atenção Vigilância e Saúde Epide-
miológica, 10 302 0012 2.054 Serviço de Atendimento Móvel Urgente -SAMU 
192, 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, 10 
302 0012 2.057 Manutenção ações Saúde Trabalhador - cErEST, Elemento 
de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 04 
de março de 2022. Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde 
de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 192/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 20.745/2021-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 105/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: a 
aquisição de materiais descartáveis, isopores, garrafas térmicas, caixas térmi-
cas, material para acondicionamento (sacos), e sacos de lixo com o objetivo 
de atender as necessidades do fundo municipal de saúde e demais unidades 
vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Marabá/Pa. Empresa: E. da 
rocHa GaMa & cia lTda, inscrita no cNPJ sob N° 04.830.803/0001-24. 
Valor: r$ 300.148,20 (trezentos mil, cento e quarenta e oito reais e vinte 
centavos). dotações orçamentárias: 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta 
complexidade - Mac/SiH, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de 
consumo. daTa da aSSiNaTUra 04 de março de 2022. Luciano Lopes dias 
- secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 768224

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 162/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 29.527/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 087/2021-cEl/PMM, que gerou 
a ata de registro de Preços Nº 025/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aQUiSi-
ÇÃo dE ElETrodoMÉSTicoS, MÓVEiS Para EScriTÓrio E cENTral dE 
ar coNdicioNado Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE oBraS PÚBlicaS - SEVoP-PMM. Empresa: SErraNa diS-
TriBUidora lTda cNPJ: 30.313.649/0001-23; valor r$ 74.904,00 (setenta 
e quatro mil, novecentos e quatro reais), assinatura 07/03/2022 Vigência: 
31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 768225

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 3.370/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 21/03/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE laBoraTÓrio Para aTENdEr o fUNdo 
MUNiciPal dE SaÚdE E dEMaiS UNidadES ViNcUladaS. UaSG: 927495. 
Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: 
Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 
26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, 
Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 
14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá 
(Pa), 07/03/2022.

aNtoNia Barroso Mota GoMes
Pregoeira cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 768226

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 007-2022-cPL/PMM 
Processo LicitatÓrio Nº 1.649/2022-PMM 

objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
dE EXPEdiENTE, Para aTENdEr aS NEcESSidadES do SErViÇo dE Sa-
NEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá - SSaM. onde sagraram vencedoras as 
empresas: r. E. rocHa coMÉrcio E SErV. lTda, inscrita no cNPJ sob no 
07.984.683/0001-08, vencedora do lote: 01 perfazendo o valor total de r$ 
71.924,00 (Setenta e um mil novecentos e vinte e quatro reais), TEracoN 
iNfo. lTda, inscrita no cNPJ sob no 43.373.738/0001-07, vencedora do 
lote: 02 perfazendo o valor total de r$ 23.206,79 (Vinte e três mil duzentos e 
seis reais e setenta e nove centavos), pelo que HoMoloGo o resultado. Ma-
rabá 04/03/2022 - Múcio eder andalécio - diretor Presidente do serv. 
de saneamento ambiental de Marabá - ssaM - Portaria nº 221 /17-
GP/PMM.

Protocolo: 768259

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 4.299/2022-PMM 

Modalidade toMada de PreÇos Nº 006/2022-ceL/seVoP/PMM 
tipo Menor Preço Global. data da Sessão: 24/Mar/2022 - 09:00h (horá-
rio local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXE-
cUÇÃo daS oBraS dE PaViMENTaÇÃo E UrBaNiZaÇÃo NaS rUaS JoÃo 
PESSoa, cUiaBá E ParaNá, localiZadaS No Bairro BElo HoriZoNTE, 
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 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no 
portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. Franklin carnei-
ro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 4.304/2022-PMM 

Modalidade toMada de PreÇos Nº 008/2022-ceL/seVoP/PMM 
tipo Menor Preço Global. data da Sessão: 25/Mar/2022 - 09:00h (horário 
local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcU-
ÇÃo doS SErViÇoS dE rEforMa do GraMado E MUro do caMPo dE 
fUTEBol ParQUE SÃo JorGE, localiZado No Bairro NoVo PlaNalTo, 
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 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no 
portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. Franklin carnei-
ro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 768261

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
aViso de LicitaÇÃo 

coNcorrÊNcia Nº 001.2022.PMM.sedUrB 
ÓrGÃo: Município de Mocajuba/Secretaria Municipal de desenvolvimento Ur-
bano e Meio ambiente. objeto: recuperação de 85,67 km de Estradas Vicinais 
no Município de Mocajuba/Pa. data, Hora e local de abertura: 08 de abril de 
2022 às 10h00mm, na Sala da divisão de licitação, localizada no prédio sede 
da Prefeitura, sito à rua Siqueira 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, situada no mesmo endereço supracitado, onde o 
Edital poderá ser obtido isento de qualquer taxa, mediante apresentação de 
mídia (CD-R ou DVD-R) virgem ou Pen Drive, pelo interessado que se identifi-
car, através de preenchimento de formulário próprio do órgão. rosivaldo de 
Barros oliveira - secretário Municipal de desenvolvimento Urbano e 
Meio ambiente/renan reis Lira - Presidente da cPL/PMM.
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aViso de ratiFicaÇÃo
iNeXiGiBiLidade Nº 2022/01.27.001 sePLaN/PMM Município de Mo-
cajuba. empresa: cassio silveira sociedade individual de advocacia, 
cNPJ nº27.078.916/0001-10.  objeto: contratação de Empresa Especia-
lizada na Prestação de Serviços de consultoria e assessoria Técnica na área de 
licitações e contratos administrativos, com base na legislação vigente e nas 
normativas dos Tribunais de contas, visando suprir as necessidades da Pre-
feitura Municipal de Mocajuba e suas Secretarias. Valor Total r$ 108.000,00 
(cento e oito mil reais). Vigência: 12 (doze) meses. fund. legal: art. 25, ii c/c 
o art.13, inciso iii da lei nº 8.666/93. Em cumprimento ao disposto no art. 
26 da lei nº 8.666/93, ratiFico a iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 2022/01.27.001 - sePLaN/PMM, conforme exposto supra e documen-
tação constantes do Processo administrativo nº 2022/01.27.001 - SEPlaN/
PMM. cosme Macedo Pereira - Prefeito Municipal.

eXtrato ao coNtrato 
coNtrato Nº 2022/02.10.001 - PMM

objeto: contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de 
consultoria e assessoria Técnica na área de licitações e contratos administra-
tivos, com base na legislação vigente e nas normativas dos Tribunais de con-
tas, visando suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Mocajuba e suas 
Secretarias. contratante: Prefeitura Municipal de Mocajuba, cNPJ/Mf sob nº. 
05.846.704/0001-01. contratada: cassio Silveira Sociedade individual de ad-
vocacia, cNPJ nº27.078.916/001-10. Vigência: 12 (doze) meses no período de 
10/02/2022 a 10/02/2023. fund. legal: art. 25, ii, da lei nº 8.666/93. assina-
tura: 10/02/2022. cosme Macedo Pereira - Prefeito Municipal.

Protocolo: 768263

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM/Pa
eXtrato de reGistro PreÇo

reGistro PreÇo Nº 2022/001, vinculada ao PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 001/2022-PMo-srP. objeto: registro de preços, para aquisição de oxi-
gênio Medicinal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
do Município de ourém/Pa. Vencedores: J Sousa & S luz comercio de Gases 
industriais ltda, cNPJ: 02.031.420/0001-60, com valor unitário: item - 01-r$ 
38,00. Francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito Municipal de ourém.

Protocolo: 768264

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº Nº 001-2022-PMP
editaL Nº 001/2022-PMP 

a Prefeitura Municipal de Portel/Pa, leva ao conhecimento dos interessados, 
que realizará no dia 07/04/2021, às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal, 
licitação na modalidade de coNcorrÊNcia, tipo menor preço, em regime de 
empreitada global, com vistas na contratação de Empresa para contratação de 
Empresa Especializada em Serviço de Engenharia para Execução dos Serviços de 
construção de Microestações de Tratamento de água para atender as famílias ri-
beirinhas do Município de Portel/Pa. Íntegra dos Editais e informações estarão 
disponíveis a partir da Publicação na Sala da cPl, Prédio da Prefeitura Munici-
pal de Portel/Pa, av. duque de caxias, 803 - centro, Portel - Pa, 68480-000, 
de segunda a sexta-feira no horário de 08h30min as 12h00min ou no endere-
ço eletrônico: e-mail: licitaportel2021@gmail.com, https://portel.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/ e http://geoobras.tcm.pa.gov.br.

Protocolo: 768423

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
eXtrato de reGistro de PreÇo 

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público o ex-
trato da ata de registro de Preço 017/2022, oriunda do Pregão Eletrônico nº 
007/2022, para aquisição de combustíveis, objetivando atender as deman-
das da Prefeitura, Secretarias e fundos Municipais de Santa Maria do Pará. 
Vencedora: Posto Belem - Brasilia ltda - cNPJ: 10.867.017/0001-02. Valor 
r$ 9.825.904,24 (nove milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, novecentos e 
quatro reais e vinte e quatro centavos). Vigência: 07/03/2022 a 07/03/2023. 
alcir costa da silva - Prefeito de santa Maria do Pará.

eXtrato de coNtrato 
reGistro de PreÇo oriGiNÁrio de 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2021 

objeto: aquisição de cestas Básicas objetivando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de assistência Social do Município de Santa Maria 
do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de assistência Social. coNTraTo 
Nº: 20220058. contratada: ahcor comercio de Produtos odontologicos ltda, 
cNPJ 37.556.213/0001-04. Valor: r$ 474.390,00 (quatrocentos e setenta e 
quatro mil, trezentos e noventa reais). Vigência: 03/01/2022 a 31/12/2022.

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetroNico Nº 017/2022 

objeto: registro de Preço Para futura E eventual aquisição de combustí-
veis, objetivando atender as demandas da Prefeitura, Secretarias E fun-
dos municipais de Santa Maria do Pará: Posto Belem - Brasilia ltda cNPJ: 
10.867.017/0001-02. Valor r$ 9.825.904,24(nove milhões, oitocentos e 
vinte e cinco mil, novecentos e quatro reais e vinte e quatro centavos). 
alcir costa da silva. Prefeito Municipal 04 de março de 2022.

Protocolo: 768265

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 019, de 25/02/2021

a secretária Municipal de saúde de santarém, no uso de suas atri-
buições legais:
coNSidEraNdo que a administração Pública visa promover a regularidade e 
o seu aperfeiçoamento, velando pela observância dos princípios previstos no 
artigo 37 da constituição federal de 1988;
coNSidEraNdo a premente necessidade de constituir uma comissão perma-
nente apta a conduzir os trabalhos alusivos ao procedimento administrativo 
para aplicação de PENalidadES em conformidade com o contrato de Gestão 
nº 1015/2020 para a organização Social, instituto Social Mais Saúde, inscrita 
no cNPJ nº 18.963.002/0001-41, assegurando a ampla defesa e o contradi-
tório, nos termos do art. 5º, LV, da CF/88.
CONSIDERANDO ainda, as visitas técnicas de fiscalização por parte da Comis-
são de acompanhamento e fiscalização do Gerenciamento, operacionalização 
e Execução das ações e Serviços do Hospital Municipal de Santarém e Unidade 
de Pronto atendimento - UPa 24 Horas, nomeada pela portaria nº 163/2021/
SEMSa de 15 de outubro de 2021, publicada em 18 de outubro de 2021, com 
a consequente emissão de relatório, relatando as irregularidades por parte da 
contratada e suas conseqüências perante o contrato e a aplicação de penalidades 
ditadas nas cláusulas contratuais perante o contrato de Gestão nº105/2020 e os 
respectivos aditivos celebrado com o instituto Mais Saúde.
resoLVe:
art. 1º. constituir comissão Permanente de Processo administrativo para 
apurar todas as penalidades previstas no contrato de gestão e aditivos junto 
a organização Social, instituto Social Mais Saúde, composta pelos seguin-
tes servidores: 1) luzimara costa Moura, matrícula 23675; 2) Tássia loyane 
lima da costa, matrícula 86558; 3) Suellen lima de aguiar, matrícula 82346; 
todos lotados na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. A presente Comissão ficará sob a presidência da servidora Dra. Luzi-
mara costa Moura.
art. 3º. compete à comissão Permanente de que trata esta Portaria, as se-
guintes atribuições e competências:
a) instauração de procedimento administrativo de aplicação das penalidades 
para a organização Social, nos termos do contrato de gestão 105/2020 e 
aditivos.
b) apuração de eventual falta contratual sujeita as cominações referidas na 
cláusula Vigésima do contrato de Gestão nº105/2020 e cláusula terceira, 
item 3.3; 3.4; do Segundo Termo aditivo, assinado em 23/11/2021.
c) A comissão processante terá o prazo de 60 dias após a instauração do 
procedimento administrativo para a apresentação de Relatório Conclusivo, 
podendo ainda solicitar prorrogação de prazo.
art. 4º. fica a comissão Permanente constituída autorizada a se reunir inde-
pendentemente de qualquer convocação, estando ainda, autorizada a solicitar 
documentos, requerer informações e realizar consultas jurídicas.
art. 5º. Não será devida remuneração aos membros pela sua participação na 
comissão.
art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos à data de 25/02/2022. Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Vânia Maria azevedo Portela - secretária Municipal de saúde/dec. Nº 
744/2021 - GaP/PMs.

Portaria Nº 020/2022
a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores 
do contrato referente a contratação de Empresa Para reforma da Emergência 
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