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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 358/2022-FMs/PMM, Processo 
adMiNistratiVo Nº 416/2022-PMM aUtUado Na ModaLidade, 

PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 006/2022-cPL/PMM. 
objeto do contrato: aquisição de materiais técnicos hospitalares para 
atender o fundo Municipal de saúde de Marabá e demais unidades vincu-
ladas. Empresa: cirUBEl coMÉrcio E rEPrEsENtaÇÕEs dE ProdUtos 
MÉdicos E HosPitalar EirEli, com sede à rua dos Mundurucus, 3616, 
Bairro Guamá, Belém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf sob o Nº 05.323.167/0001-
07, valor: r$ r$ 25.900,00 (vinte e cinco mil, novecentos reais). dotações 
orçamentárias10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - 
Mac/siH, 10 305 0012 2.050 atenção vigilância e saúde Epidemiológica, 
10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica de saúde - PaB, 10 302 0012 
2.054 serviço de atendimento Móvel Urgente - saMU 192, Elemento de 
despesas: 3.3.90.30.00 - Material de consumo, 4.4.90.52.00 Equipamen-
tos e material permanente. data da assiNatUra 20 de junho de 2022. 
lUciaNo loPEs dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 817747
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ata de reGistro de PreÇo Nº 284-2022/cPL, 
Beneficiário -  ALAIDE ALVES DOS SANTOS inscrita no CNPJ sob nº 
03.177.123/0001-90, vencedora dos itens: 06 e 07 perfazendo o valor 
total de r$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais), ata dE 
REGISTRO DE PREÇO Nº 285-2022/CPL, Beneficiário - R DA S COSTA 
E MENdoNca coMErcio dE tEcidos ltda inscrita no cNPJ sob nº 
12.591.019/0001-39, vencedora dos itens: 01, 02, 04 e 05 perfazendo 
o valor total de r$ 133.290,00 (cento e trinta e três mil, duzentos 
e noventa reais), ata dE rEGistro dE PrEÇo Nº 286-2022/cPl, 
Beneficiário -  ERRADIK SAUDE AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS 
doMissaNitarios ltda inscrita no cNPJ sob nº 26.221.566/0001-37, 
vencedora dos itens: 10, 11, 12, 13 e 15 perfazendo o valor total de 
r$ 197.750,00 (cento e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta 
reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 287-2022/CPL, Beneficiário 
- r.P fErraGENs ltda inscrita no cNPJ sob nº 29.309.583/0001-19, 
vencedora dos itens: 03 e 14 perfazendo o valor total de r$ 24.050,00 
(vinte e quatro mil e cinquenta reais), ata dE rEGistro dE PrEÇo 
Nº 288-2022/CPL, Beneficiário -  CLNA7 COMERCIAL LTDA inscrita no 
cNPJ sob nº 44.837.833/0001-87, vencedora do item: 08 perfazendo 
o valor total de r$ 8.850,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta reais), 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 289-2022/CPL, Beneficiário -  MARCA 
D´AGUA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 64.377.518/0001-21, vencedora 
do item: 09 perfazendo o valor total de r$ 23.847,00 (vinte e três mil, 
oitocentos e quarenta e sete reais). vigência da ata: 12 meses a partir 
da assinatura. oriunda do PrEGÃo srP ElEtrÔNico nº 053-2022-cPl/
PMM. Processo licitatório nº 10.035/2022-PMM. objeto: rEGistro dE 
PrEÇos Para EvENtUal aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENtos, iNsUMos, 
MatEriais E EPi’s Para coordENaÇÃo dE ENdEMias Para o 
coNtrolE dE vEtorEs E PrEvENÇÃo dE doENÇas (dENGUE, Zica E 
cHiKUNGUNYa). Marabá 22/06/2022 - luciano lopes dias - secretaria 
Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 307/2022-GP.

Protocolo: 817764
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo srP eLetrÔNico Nº 057-2022-cPL/PMM. Processo 
LicitatÓrio Nº 10.200/2022-PMM. 

objeto: rEGistro dE PrEÇos Para EvENtUal aQUisiÇÃo dE 
aMBUlÂNcia (tiPo a / B E PicK UP 4X4) Para atENdEr as NEcEssidadEs 
da sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE E dEMais UNidadEs viNcUladas. 
UasG: 927495. onde sagraram-se vencedoras as empresas: BErtioGa 
vEicUlos E sErvicos ltda inscrita no cNPJ sob nº 12.674.914/0001-
17, vencedora do item: 01 perfazendo o valor total de r$ 517.600,00 
(Quinhentos e dezessete mil e seiscentos reais), coNcEito vEicUlos 
EsPEciais ltda inscrita no cNPJ sob nº 14.270.164/0001-43, vencedora 
do item: 02 perfazendo o valor total de r$ 374.970,00 (trezentos e setenta 
e quatro mil novecentos e setenta reais), vrio solUcoEs sErvicos dE 
MoNtaGENs MovEis EirEli inscrita no cNPJ sob nº 20.351.700/0001-
38, vencedora do item: 03 perfazendo o valor total de r$ 275.000,00 
(duzentos e setenta e cinco mil reais), pelo que HoMoloGo o resultado. 
Marabá 22/06/2022 - luciano lopes dias - secretaria Municipal de saúde 
- sMs - Portaria nº 307/2022-GP.

Protocolo: 817765

extrato de Homologação - a Fundação casa da cultura de Marabá, 
Vanda régia américo Gomes, Presidente da FccM HoMoLoGa e 
adJUdica a decisão do Presidente da ceL, referente ao Processo Nº 
9783/2022/PMM, PP - srP n° 003/2022/cEl/fccM - registro de preço 
para Eventual aquisição de instrumento musicais. vencedora: MarcElo 
araUJo silva E cia ltda - EPP, cNPJ 71.107.320/0001-93, perfazendo 
um valor total de r$ 16.995,00 (dezesseis mil novecentos e noventa e cin-
co reais). assinada: 22/06/2022. vanda régia américo Gomes- Presidente 
da fundação casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 817760
coNtrato adMiNistratiVo Nº 245/2022-FMs/PMM, 

Processo adMiNistratiVo Nº 8.141/2021-PMM aUtUado Na 
ModaLidade, PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 055/2021-cPL/PMM. 
objeto do contrato: aquisição de insumos para serem utilizados pela coor-
denação de endemias da vigilância sanitária do município de Marabá-Pá. Em-
presa: Malta iNdÚstria E coMErcio EirEli - ME, inscrita no cNPJ sob no 
29.045.645/0001-22. valor: r$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) dotações 
orçamentárias: 10 305 0012 2.050 atenção vigilância e saúde Epidemiológi-
ca 33 90 30 00 Material de consumo. data da assiNatUra 22 de JUNHo de 
2022. lUciaNo loPEs dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 817754
eXtrato ata de reGistro de PreÇo N° 05/2022 - Processo 

Nº 9783/2022/PMM, PP - srP N° 003/2022/ceL/FccM - 
registro de preço para Eventual aquisição de instrumento musicais. vence-
dora: MarcElo araUJo silva E cia ltda - EPP, cNPJ 71.107.320/0001-
93, perfazendo um valor total de r$ 16.995,00 (dezesseis mil novecentos e 
noventa e cinco reais). vigência: 22/06/2023, recurso fccM. vanda régia 
américo Gomes- Presidente da fundação casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 817756
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 291/2022/seMad, 

Processo administrativo nº 2.242/2022-PMM, autuado na modalidade Pre-
gão Eletrônico Nº 023/2022-cPl/PMM, objeto: aquisição de materiais e 
equipamentos de informática, além mobília para atender as necessidades 
da Procuradoria Geral do Município; Empresa GPartNEr tEcNoloGia Ei-
rEli, inscrita no cNPJ sob Nº 18.516.766/0001-99; valor r$ 3.198,00 
(três mil, cento e noventa e oito reais), assinatura 21/06/2022 vigência: 
31/12/2022. José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 817749
aViso de LicitaÇÃo

Processo de LicitaÇÃo N° 15.088/2022-PMM - ModaLidade 
toMada de PreÇos Nº 036/2022-ceL/seVoP/PMM - 

tipo Menor Preço Global. data da sessão: 11/julho/2022 - 15:00h (horário lo-
cal). objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo 
dos sErviÇos dE coNstrUÇÃo dE PoNtEs EM trilHo tr-68 Na ZoNa 
rUral do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Erário Municipal. integra do 
Edital e informações: sala da cEl/sEvoP/PMM - Prédio da secretaria Munici-
pal de obras - 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.

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 15.987/2022-PMM - ModaLidade 

toMada de PreÇos Nº 038/2022-ceL/seVoP/PMM - 
tipo Menor Preço Global. data da sessão: 12/julho/2022 - 15:00h (horário 
local). objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para EXE-
cUÇÃo dos sErviÇos dE coNstrUÇÃo do ParQUE aMBiENtal vava-
ZÃo, Na avENida aNtÔNio vilHENa, Nº 28, Bairro iNdEPENdÊNcia, 
NUclEo cidadE Nova, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Erário Mu-
nicipal. 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 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 - Presiden-
te da cEl/sEvoP/PMM.

Protocolo: 817751
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe.006.2022.

PMM.sedUrB. ÓrGÃo: MUNicÍPio de MocaJUBa/secretaria 
MUNiciPaL de deseNVoLViMeNto UrBaNo e Meio aMBieNte 

- sedUrB. 
objeto: aquisição de Material Para construção, visando atender as deman-
das do Município de Mocajuba/Pa.data, Hora e local de abertura: 06 de 
Julho de 2022 às 10h00mm, no www.comprasnet.gov.br. Edital e informa-
ções: de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 08h00mm às 12h00mm, na sala da 
divisão de licitação, situada no mesmo endereço supracitado, onde o Edi-
tal 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. rosivaldo de Barros oliveira - secretário 
Municipal de desenvolvimento Urbano e Meio ambiente.

Protocolo: 817768


