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coNtrato adMiNistratiVo Nº 262/2022-FMs/PMM, 
Processo adMiNistratiVo Nº 24.224/2021-PMM aUtUado Na 

ModaLidade, PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. 
objeto do contrato: aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica 
e medicamentos controlados, para atendimento das unidades básicas de 
saúde e hospitais do município de Marabá-Pa. empresa: a J coMercio 
atacadista de MedicaMeNtos e ProdUtos HosPitalar, inscrita no 
cNPJ sob nº 32.137.731/0001-70, valor: r$ 142.740,00 (cento e qua-
renta e dois mil, setecentos e quarenta reais). dotações orçamentárias: 
10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/siH, 10 
301 0012 2.051 atenção Básica Prisional, 10 303 0012 2.049 Manutenção 
Programa farmácia Básica, 10 303 0012 2.061 demandas Judiciais da as-
sistência farmacêutica especializada elemento de despesas: 3.3.90.30.00 
Material de consumo. data da assiNatUra 11 de maio de 2022. lUcia-
No loPes dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 260/2022-FMs/PMM, 
Processo adMiNistratiVo Nº 3.645/2022-PMM aUtUado Na 

ModaLidade, PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 022/2022-cPL/PMM. 
objeto do contrato: aquisição de materiais para manutenção do centro 
de Zoonoses -ccZ. empresa: cesar & rocHa coMercio de ProdUtos 
aGroPecUarios ltda, inscrita no cNPJ sob n° 03.541.496/0001-07, va-
lor:  r$ 6.949,80(seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e oiten-
ta centavos). dotação orçamentaria: 10 304 0022 2.284 apoio ao ccZ 
- emenda impositiva - saÚde; 10 304 0022 2.284 apoio ao ccZ - emenda 
impositiva ver. Pr. ronisteu - saÚde 110 305 0012 2.050 atenção vigilân-
cia e saúde epidemiológica; elemento de despesa: 3.3.90.30.00 Material 
de consumo. data da assiNatUra 10 de maio de 2022. luciano lopes 
dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 820074
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato de terMo aditiVo Nº 006/2022 - ssaM

1° terMo aditivo ao contrato administrativo Nº 058/2021-ssaM, que 
celebraram o serviÇo de saNeaMeNto aMBieNtal de MaraBa (ssaM) 
e a empresa, aires arQUitetUra e eNGeNHaria elÉtrica ltda, ins-
crito no cNPJ Nº 03.272.575/0001-51. o Presente terMo aditivo tem 
por objeto realizar acrÉsciMo QUaNtitativo de iteNs ao contrato nº 
058/2021-ssaM, nos moldes estabelecidos pelo art. 65, i, alínea “b” c/c 
65, §1º, ambos da lei Nº 8.666/93, no percentual de 3.1583% do va-
lor do contrato nº 058/2021-ssaM. valor global do contrato original r$ 
467.319,95 (quatrocentos e sessenta e sete mil trezentos e dezenove re-
ais e novena e cinco centavos). valor do contrato (oriGiNal + aditivo) 
r$ 482.079,41 (quatrocentos e oitenta e dois mil setenta e nove reais e 
quarenta e um centavos). Marabá Pa, 24 de junho de 2022. Múcio eder 
andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 820058
coNtrato adMiNistratiVo Nº 373/2022-FMs/PMM 

Processo adMiNistratiVo Nº 25.463/2021-PMM aUtUado Na 
ModaLidade, PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 132/2021-cPL/PMM. 
objeto do contrato: prestação dos serviços de agenciamento de viagens, 
que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancela-
mento de bilhetes de passagens aéreas em âmbito nacional, intermunici-
pais e interestaduais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) 
e através de agencia. empresa: MaraBa viaGeNs e tUrisMo ltda - Me, 
inscrita no cNPJ sob n° 01.062.104/0001-93. valor: r$ 70.000,00 (se-
tenta mil reais). dotações orçamentárias: 10 122 0001 2.045 Manutenção 
secretaria Municipal de saúde, 10 301 0012 2.047 Programa atenção Bási-
ca de saúde - PaB, 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade 
- Mac/siH, 10 305 0012 2.050 atenção vigilância e saúde epidemiológica, 
elemento de despesa: 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. Pessoa jurídica. 
data da assiNatUra 27 de junho de 2022. luciano lopes dias - secretá-
rio Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 820071
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL Nº 05/2022/ceL/FccM/PMM - srP - Processo 
Nº 15982/2022/ceL/FccM/PMM, tiPo MeNor PreÇo Por iteM. 

data do certame: 14/07/2022. Horário: 09:00 (horário de local). objeto: 
registro de Preço para eventual contratação de pessoa Jurídica para pres-
tação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de instrumentos 
musicais e aquisição de novos instrumentos. informações: No auditório da 
fccM, situada na folha 31, quadra especial lote 01, Bairro: Nova Marabá, 
ceP: 68.507-670, Marabá, Pará. telefone: (94) 3322-2315, das 08h00min 
às 16h00min ou pelo e-mail: licitacoes@casadaculturademaraba.org Mara-
bá (Pa), 27/06/2022, Patrícia Machado almeida - Pregoeira.

Protocolo: 820076
coNtrato adMiNistratiVo Nº 330/2022-FMs/PMM 

Processo adMiNistratiVo Nº 23.638/2021-PMM aUtUado Na 
ModaLidade, PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 127/2021-cPL/PMM. 
objeto do contrato: registro de preço para aquisição de materiais per-
manentes e hospitais de Marabá (HMM/HMi) e unidades vinculadas ao 
fundo Municipal de saúde. empresa: orioN coMercio de artiGos Me-
dicos ltda, inscrita no cNPJ sob o n° 04.956.527/0001-45. valor: r$ 
17.759,70 (dezessete mil setecentos e cinquenta e nove reais e setenta 
centavos). dotações orçamentárias: 10 302 0012 2.055 atenção Média e 
alta complexidade - Mac/siH, elemento de despesas: 4.4.90.52.00 equi-
pamentos e material permanente. data da assiNatUra 24 de junho de 
2022. luciano lopes dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 820077

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe.007.2022.PMM.seMaGri. 
Órgão: Município de Mocajuba/secretaria Municipal de agricultura, indús-
tria e comércio - seMaGri. objeto: aquisição de 01 (Um) trator e imple-
mentos agrícola Para o Município de Mocajuba, conforme detalhado no 
Plano de trabalho, para atender as necessidades da secretaria Municipal 
de agricultura, indústria e comércio. data, Hora e local de abertura: 12 
de Julho de 2022 às 10h00mm, no www.comprasnet.gov.br. edital e infor-
mações: 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 
identificar, através de preenchimento de formulário próprio do órgão ou 
através do Portal da transparência no site do tcM/Pa. Josias da silva costa 
- secretário Municipal de agricultura, indústria e comércio.

Protocolo: 820105
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aVisos de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico 014/2022-FMs. 

Processo adMiNistratiVo Nº 046/2022-PMMc. 
objeto: aquisição de aparelho de Ultrassom Para atender a demanda do 
fundo Municipal de saúde de Mojuí dos campos/Pa, em atenção ao con-
vênio n° 30/2022 e Processo n°2022/114105 celebrado entre o estado do 
Pará, através da secretária de estado de saúde Pública e a Prefeitura Mu-
nicipal de Mojuí dos campos. disponibilidade do edital 28/06/2022 no en-
dereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.
com.br. início da entrega de propostas: 28/06/2022. abertura das propos-
tas: 11/07/2022 as 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.
br. rosani Patrícia castro oliveira - Pregoeira Municipal/decreto 04/2022

PreGÃo eLetrÔNico 013/2022-FMs. Processo 
adMiNistratiVo Nº 045/2022-PMMc. 

objeto: aquisição de equipamentos e Materiais Permanentes Para Unida-
des Básicas de saúde, visando a Melhoria da Qualidade dos serviços de-
senvolvidos pelas as equipe da atenção Básica vinculada a Unidade Básica 
de saúde, conforme Proposta de aquisição de equipamento Permanente 
17738.256000/1220-04. disponibilidade do edital 28/07/2022 no ende-
reço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.
com.br. início da entrega de propostas: 28/07/2022. abertura das propos-
tas: 13/07/2022 as 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.
br. rosani Patrícia castro oliveira - Pregoeira Municipal/decreto 04/2022.

Protocolo: 820100
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MUANÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MUaNÁ
aViso de LicitaÇÃo Fracassada

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 17/2022
a Prefeitura Municipal de Muaná torna público, que o processo licitatório 
Pregão eletrônico srP nº 17/2022, tendo a abertura do dia 24/06/2022, 
cujo objeto é o reGistro de PreÇo Para eveNtUal aQUisiÇÃo de tra-
tor aGrÍcola, roÇadeira aGrÍcUla, foi considerada fracassada.
iraceMa do socorro de soUZa NoGUeira
Pregoeira

Protocolo: 820108
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO REPARTIMENTO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo rePartiMeNto
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo - coNcorrÊNcia 

Nº 3/2022-002-PMNr
aviso de Homologação e adjudicação do Processo licitatório na Modali-
dade: coNcorrÊNcia nº 3/2022-002-PMNr. objeto: coNtrataÇÃo de 
eMPresa de eNGeNHaria Para coNstrUÇÃo do Mercado MUNiciPal 
de Novo rePartiMeNto/Pa, coNforMe coNvÊNio Nº 34/2022, cele-
Brado eNtre a secretaria de estado de deseNvolviMeNto UrBa-
No e oBras PÚBlicas - sedoP e a PrefeitUra MUNiciPal de Novo 
rePartiMeNto - Pa, vencedor: M d serviÇos e eNGeNHaria ltda, 


