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PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
resULtado da cHaMada PUBLica 01/2022/seMed 

a PMFa torna publico o resultado da chamada Publica nº 001/2022/SEMEd 
de aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do Empreen-
dedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de alimen-
tação Escolar - PNaE. credenciados/habilitados: Sr. Werlen de Sá rosa e a 
cooperativa dos agricultores São francisco. divailton Moreira de souza 
- Presidente da cPL.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2022 

objeto: aquisição de óleo diesel S10, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de obras e Transportes na recuperação de estradas vicinais, conforme 
Convênio nº 088/2022 firmado entre a Secretaria de Estado de Transporte - SE-
TraN e o Município de floresta do araguaia/Pa. abertura no dia 18/03/2022 
ás 08:15hs. Edital na íntegra disponível nos endereços eletrônicos: www.por-
taldecompraspublicas.com.br, e www.florestadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/
licitacoes, e sala da cPl no Prédio da PMfa, das 8:00 às 12:00 horas. cel.: 
(94) 98405 2640. divailton Moreira de souza - Pregoeiro.

eXtrato de coNtrato. P. e. N° 01/2022/srP 
objeto: aquisição de combustíveis para o abastecimento das máquinas 
e veículos a serviço das Secretarias e fundos Municipais. contratada: co-
mercial de combustivel de floresta ltda contratante: PMfa. coNTraTo Nº 
054/2022. Valor: r$ 2.531.660,00. Vigência: 03/03/2022 a 31/12/2022. 
contratante: fundo Mun. de Meio ambiente. coNTraTo Nº 055/2022. Va-
lor: r$ 477.530,00. Vigência: 04/03/2022 a 31/12/2022. contratante: fundo 
Mun. de Educação. coNTraTo Nº 056/2022. Valor: r$ 146.050,00. Vigência: 
04/03/2022 a 31/12/2022. contratante: fundo Mun. de Saúde. contrato nº 
057/2022. Valor: r$ 1.492.000,00. Vigência: 04/03/2022 a 31/12/2022. 
Majorri cerqueira da silva a. santiago - Prefeita Municipal.

Protocolo: 767743
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de terMo aditiVo
espécie: 2º termo aditivo de prazo de 01/03/2022 a 30/04/2022, aos contra-
tos nº 20210205 e 20210210, oriundos do Pregão Eletrônico nº PE-07/2021-
fMS. Francisco david Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 767744
ratiFicaÇÃo

iNeXiGiBiLdade Nº 6/2022-001-PMGP 
objeto: contratação de sistema de contabilidade aplicado ao setor público, para 
atender o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Goianésia 
do Pará. Data da Ratificação: 28/02/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de 
Goianésia do Pará, cNPJ: 83.211.413/0001-13.contrato nº 20220025, valor r$ 
61.900,00; contratada: GoVErNaNÇaBraSil S/a TEcNoloGia E GESTÃo EM 
SErViÇoS cNPJ: 00.165.960/0001-01. data de ass. 01/03/2022. Francisco 
david Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 767745
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ Miri
aViso de retiFicaÇÃo

a Prefeitura de igarapé-Miri torna público a Errata referente ao EXTraTo 
dE Tomada de Preço 002/2022- PMi-TP, objeto: construção de 24 boxes no 
complexo de feiras e mercados no Município de igarapé Miri, Publicado no 
Diário Oficial da União do dia 02/03/2022/seção 3 pagina 204, Diário Oficial 
de Estado dia 02/03/2022, nº 34.878 e jornal amazônia 4 do dia 02/03/2022 
oNde  se LÊ: abertura 16/03/2022  Leia-se: abertura 17/03/2022.

roberto Pina-Prefeito Municipal
Protocolo: 767746
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo de MaraBÁ - seMad
eXtrato ao 7° terMo aditiVo ao contrato administrativo Nº 029/2017-SE-
Mad/PMM, Processo administrativo nº 43.917/2017 - PMM, autuado na mo-
dalidade coNcorrÊNcia PÚBlica N° 001/2017 -cPl/PMM, objeto: contra-

tação de agência especializada para prestação de serviços de publicidade e 
propaganda, realizados integralmente, com abrangência, local, regional, es-
tadual e nacional, para prefeitura de Marabá. Empresa: GaMMa coMUNi-
caÇÃo lTda - cNPJ nº 04.672.859/0001-06; Prazo de 6 meses, assinatura 
11/02/2022 Vigência: 13/02/2022 à 13/08/2022. José Nilton de Medeiros, 
secretário Municipal de administração.

Protocolo: 767747

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

eXtrato ao coNtrato Nº 118/2022/seasP 
Processo administrativo nº 25.515/2021/PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 137/2021-cPl/PMM, que gerou a ata de regis-
tro de Preços nº 421/2021-cPl objeto: aquisição de proteína animal (carne) 
para atender as necessidades dos Projetos e Programas Vinculados a Secre-
taria Municipal de assistência Social. Empresa: BElicHE EirEli, inscrita no 
cNPJ sob o Nº 12.463.041/0001-01; Valor r$141.273,50 (cento e quarenta 
e um mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), assinatura 
17/02/2022 Vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia oliveira Lima, secretária 
de assistência social.

Protocolo: 767748

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 097/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 24.714/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade coNViTE Nº 021/2021-cEl/PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo 
dE acadEMiaS ao ar liVrE Na PraÇa da folHa 12, PraÇa do MUrU-
MUrU E Na PraÇa do SÃo fÉliX. Empresa: coNSTrUTora BaSTo EirEli. 
cNPJ: 29.551.795/0001-08; valor r$ 239.057,02 (duzentos e trinta e nove 
mil, cinquenta e sete reais e dois centavos), assinatura 11/02/2022 Vigência: 
11/11/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 153/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 22.568/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 058/2021-cEl/PMM, que gerou 
a ata de registro de Preços Nº 004/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: QUiSi-
ÇÃo dE MaTErial HidraUlico Para coNSTrUÇÃo, Para aTENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS E ViaÇÃo PUBlica 
- SEVoP/PMM. Empresa ScS coM dE MaT coNSTrUÇÃo E SErViÇo EirE-
li. cNPJ: 23.688.847/0001-06; valor r$ 83.803,50 (oitenta e três mil, oito-
centos e três reais e cinquenta centavos), assinatura: 24/02/2022 Vigência: 
31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 133/2022/seVoP
Processo administrativo nº 17.006/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 047/2021-cEl/PMM, que gerou 
a ata de registro de Preços Nº 064/2021-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aquisição 
de Tendas, para atender a Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas 
de Marabá - SEVoP. Empresa ViSUal iNdUSTria E coMErcio dE loNaS 
EirEli, cNPJ nº 05.626.958/0001-06; valor r$ 13.000,00 (treze mil reais), 
assinatura 22/02/2022 Vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, se-
cretário de obras.

Protocolo: 767749

seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato 
adMiNistratiVo Nº 176/2020 - FMs/PMM

Processo administrativo n° 24.056/2019-PMM, Pregão eletrônico n° 145/2019-
cPL/PMM, objeto do contrato original: a contratação de empresa especia-
lizada na locação de sistema para digitalização e impressão de serviços de 
imagem para o setor de Raio X e Mamografia do Hospital Municipal de Marabá 
(HMM), Materno infantil (HMi), centro de Especialidades (cEi) e centro inte-
grado em Saúde da Mulher (CRISMU) com fornecimento de insumos (filmes). 
EMPrESa: rEGioNal BElEM dE ProdUToS radioloGicoS lTda, pessoa 
jurídica de direito privado interno, devidamente inscrita no cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica sob n° 05.351.445/0001-30. objeto do aditivo: prorrogar 
o prazo do contrato original Nº 176/2020 - fMS/PMM, por mais 12 (doze) 
meses, ficando vigente a partir do dia 05/03/2022 até 05/03/2023. daTa 
da aSSiNaTUra: 03 dE MarÇo dE 2022. Luciano Lopes dias secretário 
Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 767750

coNtrato adMiNistratiVo Nº 184/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 2.999/2022-PMM autuado na modalidade, 
diSPENSa dE liciTaÇÃo sob N° 008/2022/cEl/SEVoP/PMM. objeto do con-
trato: fiNS NÃo rESidENciaiS, À diSPoSiÇÃo da SEcrETaria MUNiciPal 
dE SaÚdE, oNdE fUNcioNará o SETor dE PaTriMoNio da SEcrETaria 
MUNiciPal dE SaÚdE. Empresa: a K c SaNTiS iMoBiliaria -ME, cNPJ nº 
23.097.836/0001-51. Valor: r$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais). do-
tações orçamentárias: 10 122 0001 2.045 Manutenção Secretaria Municipal 
de Saúde, Elemento de despesas 3.3.90.39.00 - outros Serviços de Pessoa 
jurídica. daTa da aSSiNaTUra 04 de março de 2022. Luciano Lopes dias 
- secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 767751

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 2.996/2022-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 PrEÇo Para EVENTUal aQUi-
SiÇÃo dE cENTraiS dE ar Para SUPrir a NEcESSidadE da SEcrETaria 
MUNiciPal dE SaÚdE E dEMaiS UNidadES ViNcUladaS. UaSG: 927495. 
Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: 
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