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eXtrato ao coNtrato Nº 444/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 23.628/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade Pregão Presencial (srP) Nº 061/2021-ceL/PMM, que gerou 
a ata de registro de Preços nº 001/2022-cel/sevoP/PMM, objeto: aQUisi-
ÇÃo de tUBo de coNcreto arMado Pa2 e Materiais PrÉ-Moldados, 
para atender as necessidades da secretaria Municipal de viação e obras Pú-
blicas - sevoP, empresa: coNstrUtora vlM ltda, cNPJ 09.269.899/0001-
17; valor r$ 600.952,00 (seiscentos mil, novecentos e cinquenta e dois re-
ais), assinatura 25/08/2022, vigência: 31/12/2022. 
Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 448/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 3.825/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 013/2022-ceL/PMM, que 
gerou a ata de registro de Preços Nº 048/2022-cel/sevoP/PMM, objeto 
aquisição de Materiais esportivos destinados a atender as necessidades dos 
eventos esportivos realizados pela secretaria Municipal de esporte e lazer, 
empresa: v G de soUsa ferreira - cNPJ: 23.912.114/0001-03; valor r$ 
318.760,00 (trezentos e dezoito mil e setecentos e sessenta reais), assinatu-
ra 26/08/2022, vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário 
de obras.

Protocolo: 845414

eXtrato ao coNtrato Nº 422/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 11.851/2022-PMM, autuado na modali-
dade toMada de PreÇos Nº 021/2022-ceL/seVoP, objeto: coNtra-
taÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria Para eXecUÇÃo das oBras de Pavi-
MeNtaÇÃo e UrBaNiZaÇÃo Na aveNida MiNas Gerais, No Bairro Belo 
HoriZoNte, MUNicÍPio de MaraBá/Pa. empresa: G. r. frota eireli cNPJ 
nº 15.376.197/0001-35; valor r$ r$ 1.338.557,09 (um milhão, trezentos 
e trinta e oito mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos). 
assinatura 22/08/2022, vigência: 22/08/2023. Fábio cardoso Moreira, se-
cretário de obras.

Protocolo: 845419

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 359-2022/CPL, Beneficiário - AHCOR 
coMercio de ProdUtos odoNtoLoGicos Ltda inscrita no cNPJ sob 
nº 37.556.213/0001-04, vencedora dos itens: 02, 03, 12, 13, 19, 22, 23, 24, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47, 50, 61, 62, perfazendo o 
valor total de r$ 24.442,90 (vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e 
dois reais e noventa centavos). vigência da ata: 12 meses a partir da assi-
natura. oriunda do PreGÃo eletrÔNico (srP) nº 075-2022-cPl/PMM. Pro-
cesso licitatório nº 16.805/2022-PMM. objeto: reGistro de PreÇos Para 
eveNtUal aQUisiÇÃo de Materiais de coNsUMo odoNtolÓGicos 
Para faBricaÇÃo de PrÓtese deNtária Para ateNder a PoPUlaÇÃo de 
MaraBá/Pa. Marabá 25/08/2022 - Monica Borchart Nicolau - secretaria 
Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 2436/2022-GP.

Protocolo: 845421

terMo de ratiFicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 028/2022 - ceL/seVoP/PMM

Processo N.º 20.917/2022-PMM. ratifico e HoMoloGo a solici-
taÇÃo da secretaria MUNiciPal de PlaNeJaMeNto “secretária MUNi-
ciPal de PlaNeJaMeNto - sePlaN QUaNto a coNtrataÇÃo de eMPresa 
esPecialiZada Nos serviÇos MaNUteNÇÃo do ProGraMa de estáGio 
do MUNicÍPio de MaraBá, Para sUPrir as Necessidades das UNidades 
Gestoras da adMiNistraÇÃo PÚBlica do MUNicÍPio de MaraBá - lei Nº 
17.761, 20 de JaNeiro - PMM de 2017 e lei Nº 17.767 de 14 de MarÇo de 
2017-PMM. eMPresa: ceNtro de iNteGraÇÃo eMPresa escola ciee, coM 
cNPJ: 61.600.839/0001-55, oriGeM dos recUrsos:  PrÓPrio - dotaÇÃo 
orÇaMeNtária: 1 - MaNUteNÇÃo da secretaria MUNiciPal de PlaNeJa-
MeNto e coNtrole; 2 - MaNUteNÇÃo da secretaria de adMiNistraÇÃo; 
3 - MaNUteNÇÃo da secretaria MUNiciPal de saÚde; 4- MaNUteNÇÃo 
da secretaria MUNiciPal de edUcaÇÃo; 5 - MaNUteNÇÃo da secreta-
ria MUNiciPal de viaÇÃo e oBras; 6 - MaNUteNÇÃo da sec. MUNiciPal 
de seGUraNÇa iNstitUcioNal; 7 - MaNUteNÇÃo da secretaria de Meio 
aMBieNte; 8 - MaNUteNÇÃo do iPaseMar; 9-MaNUteNÇÃo serviÇos de 
saNeaMeNto; 10 - MaNUteNÇÃo da secretaria MUNiciPal de assistÊN-
cia social; 11 - MaNUteNÇÃo da sUPeriNteNdÊNcia de deseNvolvi-
MeNto UrBaNo de MaraBá - sdU; 12 - MaNUteNÇÃo da fUNdaÇÃo casa 
de cUltUra de MaraBá. valor GloBal: r$ 14.218.968,00 (QUatorZe 
MilHÕes, dUZeNtos e deZoito Mil e NoveceNtos e sesseNta e oito 
reais). PerÍodo: 12 (doZe) Meses fUNdaMeNtaÇÃo: artiGo 24, iNci-
so Xiii, da lei Nº 8.666/93. Marabá -Pa, 26 de agosto de 2022. Karam el 
Hajjar - secretário Municipal de Planejamento e controle.

Protocolo: 845425

eXtrato ao coNtrato Nº 435/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 11.839/2022-PMM, autuado na modalidade 
toMada de PreÇos Nº 022/2022-ceL/seVoP, objeto: coNtrataÇÃo 
de eMPresa de eNGeNHaria Para eXecUÇÃo das oBras de dreNGeM, 
PaviMeNtaÇÃo e UrBaNiZaÇÕ Na aveNida tocaNtiNs, NUcleo Mora-
da Nova, MUNicÍPio de MaraBá/Pa. empresa: coNstrUtora vlM ltda, 
cNPJ nº 09.269.899/0001-17; valor r$ 442.047,37 (quatrocentos e quarenta e 
dois mil, quarenta e sete reais e trinta e sete centavos). assinatura 25/08/2022, 
vigência: 25/08/2023. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 433/2022/seVoP, 
Processo administrativo nº 11.747/2022-PMM, autuado na modalida-
de coNcorrÊNcia Nº 010/2022-ceL/seVoP, objeto: coNtrataÇÃo de 
eMPresa de eNGeNHaria Para eXecUÇÃo das oBras de dreNaGeM, 

PaviMeNtaÇÃo e UrBaNiZaÇÃo Nos Bairros Belo HoriZoNte e Bair-
ro da PaZ No NÚcleo cidade Nova e Bairro araGUaia No NÚcleo 
Nova MaraBá, MUNicÍPio de MaraBá/Pa. empresa: G. r. frota eireli 
eireli cNPJ nº 15.376.197/0001-35; valor r$ 7.539.521,77 (sete milhões, 
quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta e sete 
centavos). assinatura 25/08/2022, vigência: 25/12/2023. Fábio cardoso 
Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 432/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 15.987/2022-PMM, autuado na modali-
dade toMada de PreÇos Nº 038/2022-ceL/seVoP, objeto: coNtra-
taÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria Para eXecUÇÃo dos serviÇos de 
coNstrUÇÃo do ParQUe aMBieNtal vavaZÃo, Na aveNida aNtÔNio vi-
lHeNa, Nº 28, Bairro iNdePeNdÊNcia, NÚcleo cidade Nova, MUNicÍPio 
MaraBá/Pa. empresa: c f s loPes serviÇos eireli nº 29.527.610/0001-20; 
valor r$ 1.541.562,34 (um milhão, quinhentos e quarenta e um mil, quinhentos 
e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos); assinatura 25/08/2022, vi-
gência: 25/12/2023. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 845427

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo PreseNciaL Nº Pe.009.2022.PMM.seMas 
Órgão secretaria Municipal de assistência social - seMas/ Prefeitura 
Municipal de Mocajuba - PMM - UasG 980491. objeto: aquisição de urnas 
funerárias e translado para atender as necessidades da secretaria Munici-
pal de assistência social do Município de Mocajuba/Pa. data, Hora e local 
de abertura: 13 de setembro de 2022 às 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, situada no mesmo endereço su-
pracitado, 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 atra-
vés do Portal da transparência no site do tcM/Pa. ivani da silva Pereira 
- secretária Municipal de assistência social.

Protocolo: 845430

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVa esPeraNÇa do PiriÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Nova esperança do Piriá/Pa, no uso de suas 
atribuições legais pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/93 
e suas alterações, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de 
licitações, resolve: HoMoloGar e adJUdicar a presente licitação nestes 
termos: Processo: 02.5.001/2022. licitação nº: 001/2022. Modalidade: coN-
corrÊNcia PÚBlica. data da Homologação: 25/08/2022. data da adjudica-
ção: 25/08/2022. objeto da licitação: a contratação de Pessoa Jurídica Para a 
canalização e construção da Praça do lago, no Município de Nova esperança 
do Piriá/Pa. empresa vencedora adjudicada: Provalle Projetos e construções 
civis ltda, cNPJ: 03.636.328/0001-97, com o valor de r$ 8.731.648,87 (oito 
milhões, setecentos e trinta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais, 
oitenta e sete centavos). Nova esperança do Piriá/Pa, 26 de agosto de 2022. 
alcineia do socorro carmo dos santos. Prefeita Municipal.

Protocolo: 845434

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
eXtratos de coNtratos 

coNtrato Nº 2022-2208-001 cPL/PMo, decorrente do Processo Li-
citatório tomada de Preço nº 005/2022. objeto: construção de Uma 
arena esportiva no Bairro Machadão, Município de ourém/Pa, com recursos 
oriundos da secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
- sedoP, nos termos do convênio nº 173/2022, adjudicado e Homologado no 
dia 19/08/2022, contratante: Prefeitura Municipal de ourém. contratado(a): 
oka construtora e incorporadora eireli - epp cNPJ: 36821.978/0001-61. va-
lor do contrato: r$ 291.400,00 (duzentos e noventa e um mil e quatrocentos 
reais). data da assinatura do contrato: 22/08/2022. vigência: 270 (duzentos 
e setenta) dias, contados a partir da data da sua formalização.
coNtrato Nº 2022-2308-001 cPL/PMo, decorrente do Processo Li-
citatório tomada de Preço nº 006/2022. objeto: construção de Uma 
Praça Na comunidade Quilombola Mocambo, Município de ourém/Pa, com re-


