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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

aViso de ProrroGaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 048/2022-Pe/srP

JUstiFicatiVa: alteração do valor global estimado devido a inserção de 
um valor errôneo no cálculo, visto disso interferir diretamente no valor da 
proposta, consequentemente conforme artigo 21 §4º da lei 8.666/93, a nova 
data deste processo fica para o dia 12/09/2022 às 10h00min em www.portal-
decompraspublicas.com.br.

JHoNatas de LiMa coeLHo da costa
secretário MUNiciPal de saÚde

Protocolo: 845396

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2022-058-PMVX

oBJeto: aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e utensí-
lios. aBertUra: 12/09/2022, às 09:00 horas. local P/ retirada e iNfor-
MaÇÕes: o edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, 
www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e também poderão ser lidos ou obtidas cópias 
na sede do departamento de suprimentos e serviços, situado na avenida 
Manoel félix de farias s/n, Bairro centro, vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 
12:00 horas. vitória do Xingu/Pa, 26/08/2022. Joaquim dos santos Men-
des - Pregoeiro.

Protocolo: 845437
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 004/2022-iL
Processo adMiNistratiVo Nº 085/2022

a comissão de Licitação através da Prefeitura Municipal de itaituba em cum-
primento à ratificação procedida pelo Sr. Valmir Clímaco de Aguiar, Ordenador 
de despesas, faz publicar o extrato do processo de inexigibilidade de licitação 
Nº 004/2022-il. objeto: contratação de empresa especializada em serviços 
de consultoria e acessória tributária objetivando a determinação, o lançamen-
to, inscrição, execução, cobrança e a arrecadação dos valores devidos ao Mu-
nicípio relativamente a taxa de controle, acompanhamento e fiscalização das 
atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos mine-
rários-tfrM e implementação do cadastro municipal de controle no Município 
de itaituba-Pa. contratada: cunha Pontes sociedade individual de advocacia. 
valor: o percentual de 12% (doze por cento) do valor da receita arrecadada. 
fundamento legal: art.25, inciso ii da lei nº 8.666/93 e alterações vigentes. 
cleane da silva santos - Presidente - cPL.

Protocolo: 845398
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

 aViso de LicitaÇÃo Fracassada
o Município de itUPiraNGa, por intermédio do Pregoeiro, torna público 
que a licitação na modalidade PreGÃo eletrÔNico Nº 9/2022-024 fMs, tipo 
menor preço, objetivando aQUisiÇÃo de UMa aMBUlÂNcia 4X4 Uti Para 
ateNder o MUNiciPio de itUPiraNGa, foi declarada fracassada na pre-
sente data (19/08/2022), em virtude do não atendimento aos requisitos de 
habilitação dos interessados. Nisto, este será reaGeNdado/rePUBlicado 
para o dia 09/09/2022 às 08:30 horas, com o objetivo de ampliar a divulga-
ção acerca do objeto licitado. Mantém-se o edital e seus anexos inalterados 
quando ao conteúdo, sendo apenas alterada a data de abertura (para a rea-
gendada) no referido instrumento. itUPiraNGa-Pa, 25 de agosto de 2022.
BrUNo Pereira saNtos Pregoeiro.

Protocolo: 845401

aViso de retiFicaÇÃo
a Prefeitura Municipal de itupiranga, através da secretaria Municipal 
de saúde, por intermédio da comissão Permanente de licitação, designa-
da pela Portaria nº 259/2022-GP, torNa PÚBlico, para conhecimento dos 
interessados que a licitação na Modalidade coNcorrÊNcia PÚBlica, tipo: 
MeNor PreÇo - critério de julgamento: MeNor valor GloBal, forMa de 
eXecUÇÃo iNdireta, Por Meio de eMPreitada GloBal, cujo objeto é: 
coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria Para eXecUÇÃo dos ser-
viÇos de reforMa e aMPliaÇÃo do HosPital MUNiciPal de itUPiraN-
Ga, coNforMe coNvÊNio Nº 36/2022 firMado eNtre a secretaria de 
estado de saÚde - sesPa e PrefeitUra MUNiciPal, foi retificada com 
base nos documentos acostados nos autos. Notificamos que devido às alte-
rações foi definida nova data para realização do certame, que ocorrerá às 
08h00min do dia 29/09/2022. O Edital Retificado e demais anexos estarão 

disponíveis nos endereços eletrônicos: www.itupiranga.pa.gov.br, no Portal do 
GeoBras - tcM/Pa - cidadão - licitação - itupiranga - Prefeitura Municipal 
de itupiranga, bem como serão disponibilizados para cópia em cd-roM ou 
Pendrive (fornecidos pelo interessado), por meio de pessoa autorizada pela 
empresa licitante interessada, de segunda a sexta-feira das 08h às 12h, na 
sala da comissão de licitação, localizada no endereço: avenida 14 de Julho, 
nº 12 - centro, itupiranga - Pa, ou ainda mediante requerimento da licitante, 
através do e-mail: dpt.licitapmi@gmail.com.
itupiranga, 26 de agosto de 2022.thiago Gonçalves da Mota comissão Per-
manente de Licitação Presidente Portaria nº 259/2022-GP.

Protocolo: 845404
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 029/2022-
ceL/seVoP/PMM, Processo n° 11.552/2022-PMM, objeto: coNtrataÇÃo 
de eMPresa de eNGeNHaria Para eXecUÇÃo dos serviÇos de coN-
clUsÃo do GiNásio da eMef Professor raiMUNdiNHo, localiZada 
Na aveNida MaNaUs, Nº 730, Bairro Belo HoriZoNte, No MUNicÍPio 
de MaraBá/Pa, conforme edital e seus anexos; adjudicado e Homologado a 
empresa Mad ProJetos serviÇos e coNstrUÇÃo ltda, inscrita no cNPJ 
30.079.849/0001-63, vencedora com o valor total: r$ 2.132.807,34. as-
sinatura: em 26/08/2022, secretário Municipal de educação - MariLZa 
de oLiVeira Leite - secretária.

Protocolo: 845407

coNtrato adMiNistratiVo Nº 437/2022-FMs 
Processo administrativo nº 7.226/2022-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 043/2022-cPL/PMM. objeto do contra-
to: constitui objeto do presente, a aquisição de utensílios de cozinha, eletro-
domésticos, eletrônico e mobiliário em geral para suprir as necessidades da 
secretaria Municipal de saúde e demais unidades vinculadas. empresa: PoN-
to iNfo coMercio e servicos de iNforMatica eireli, inscrita no cNPJ 
sob n°08.255.726/0001-87, valor: r$ 27.105,00 (viNte sete Mil ceNto e 
ciNco reais). dotação orçamentaria: 10 301 0012 2.047 Programa atenção 
Básica de saúde - PaB, 10 305 0012 2.050 atenção vigilância e saúde epi-
demiológica e 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/
siH elemento de despesas: 4.4.90.52.00 equipamentos e material perma-
nente. data da assiNatUra 25 de agosto de 2022. MoNica BorcHart 
NicoLaU - secretária Municipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 445/2022-FMs 
Processo administrativo nº 10.740/2022-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 058/2022-cPL/PMM. objeto do contra-
to: constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de insu-
mos e materiais instrumentais para manutenção dos consultórios odontológi-
cos das UBs no município de Marabá. empresa: HiPerfar Materiais HosPi-
talar e MedicaMeNtos ltda, inscrita no cNPJ sob n°36.028.477/0001-22, 
valor: r$ 727,50 (seteceNtos, viNte, sete reais e ciNQUeNta reais). 
dotação orçamentaria: 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica de saú-
de - PaB. elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. data 
da assiNatUra 25 de agosto de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - 
secretária Municipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

Protocolo: 845410

eXtrato ao coNtrato Nº 434/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 17.776/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 051/2022-ceL/PMM, que ge-
rou a ata de registro de Preços Nº  080/2022-cel/sevoP/PMM, objeto: aqui-
sição de Baterias para veículos, para atender as necessidades da secretaria 
Municipal de viação e obras Públicas - sevoP, empresa: sPort MaNia co-
Mercio, locaÇÕes e serviÇos eireli, cNPJ: 13.721.423/0001-42; valor 
r$ 97.200,00 (noventa e sete mil, e duzentos reais), assinatura 25/08/2022, 
vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 437/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 15.814/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado 
na modalidade Pregão Presencial (srP) Nº 048/2022-ceL/PMM, que 
gerou a ata de registro de Preços Nº 078/2022-cel/sevoP/PMM, objeto: 
aquisição de peças elétricas para veículos, para atender as necessidades da 
secretaria Municipal de viação e obras Públicas - sevoP, empresa: vP8 Pe-
Ças e serviÇos ltda, cNPJ nº 08.828.452/0001-78; valor r$ 218.700,00 
(duzentos e dezoito mil e setecentos reais), assinatura 25/08/2022, vigência: 
31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 438/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 15.814/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade Pregão Presencial (srP) Nº 048/2022-ceL/PMM, que gerou a 
ata de registro de Preços Nº 078/2022-cel/sevoP/PMM, objeto: aquisição 
de peças elétricas para veículos, para atender as necessidades da secreta-
ria Municipal de viação e obras Públicas - sevoP, empresa: Mv coMl. de 
PeÇas Para aUto e serviÇos ltda cNPJ: 07.712.240/0001-68; valor r$ 
28.699,41 (vinte e oito mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e 
um centavos), assinatura 25/08/2022, vigência: 31/12/2022. Fábio cardo-
so Moreira, secretário de obras.
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