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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

secretaria MUNiciPaL de assisteNcia 
sociaL de iGaraPÉ-Miri

aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo 
Nº 001/2021-PMi-cPL/seMas

reconheço a dispensa de Licitação nos termos do art. 24, inciso iV da 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores e Ratifico o referido processo licitatório 
de acordo com o relatório da Comissão Permanente de Licitação. Contratado: 
KaSSia EloaNdra forTES SilVa. objeto: locaÇÃo dE iMÓVEl Para o 
fUNcioNaMENTo doS coNSElHoS MUNiciPaiS do dirEiTo da criaNÇa 
E do adolEScENTE E do coNSElHo dE aSSiSTÊNcia Social dE iGara-
PÉ-Miri (cMdca e cMaSiM). Valor Global: r$ 50.000,00. ordenador: aNa 
Maria de JesUs LiMa da costa - secretária Municipal de assistên-
cia social.

Protocolo: 719671

secretaria MUNiciPaL de assisteNcia 
sociaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº 2021/003-PMi-cPL/seMsa-d. origem: dispensa de li-
citação nº 001/2021-PMi-cPl/SEMaS. objeto: locaÇÃo dE iMÓVEl Para o 
fUNcioNaMENTo doS coNSElHoS MUNiciPaiS do dirEiTo da criaNÇa 
E do adolEScENTE E do coNSElHo dE aSSiSTÊNcia Social dE iGa-
raPÉ-Miri (cMdca e cMaSiM). contratado: KaSSia EloaNdra forTES 
SilVa, cPf Nº 032.907.682-52. Valor Global: r$ r$ 50.000,00. Vigência: 
02/08/2021 à 31/12/2021.

Protocolo: 719672

aViso de LicitaÇÃo toMada de 
PreÇos Nº 0001/2021-cPL/seMsa

a Prefeitura Municipal de igarapé - Miri - Pa, torna público para conhe-
cimento dos interessados, aViSo dE aBErTUra dE liciTaÇÃo sob a mo-
dalidade de Tomada de Preço, concernente a “coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada Para EXEcUTar rEforMa E aMPliaÇÃo daS UNidadES 
dE SaÚdE da faMilia da Vila MaiUaTá “ENfErMEira EdNira afoNSo” 
E UNidadE dE SaÚdE da faMilia da Vila SaNTa Maria do icaTÚ”, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
igarapé-Miri/Pa. a sessão de abertura será realizada no dia 12 de novembro 
de 2021 às 09h, na sala do departamento de compras e licitação da Prefeitu-
ra Municipal de igarapé-Miri/Pa, sito na rua Padre vitorio, S/Nº - centro - cEP. 
68430-000. as informações complementares sobre esta licitação poderão ser 
obtidas pelos interessados, no horário das 08h às 13h30, de segunda à sexta-
feira na rua Padre Vitorio, S/Nº - centro - cEP. 68430-000.

Protocolo: 719673
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2021 
a Prefeitura Municipal de irituia/Pa, torna pública a realização do PrE-
GÃo ElETrÔNico Nº 029/2021, cujo objeto é: registrar preços para futura e 
eventual aquisição de Material Técnico Hospitalar afim de atender as neces-
sidades da Secretaria de Saúde do Município de irituia/Pa. data da abertura: 
05/11/2021. Hora: 09h:00min. Edital disponível: no Mural de licitações do 
TcM/Pa. samilly Lima ramos - Pregoeira Municipal.

Protocolo: 719674
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

  aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 055/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 23.520/2021-PMM  
Tipo MENor PrEÇo (GloBal) - data da Sessão: 11/Nov/2021 - 09h00min 
(horário local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para 
rEforMa NoS BlocoS do ProNTo Socorro, adMiNiSTraÇÃo, laVaN-
dEria, coZiNHa E cirÚrGico do HoSPiTal MUNiciPal dE MaraBá, lo-
caliZado Na aVENida VE-2, folHa 17, Bairro NoVa MaraBá, No MUNi-

cÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: federais/Erário Municipal - integra do Edital 
e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - 
Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará. fone: (94) 3322-1775 das 08:00 
às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do 
TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: Franklin carneiro 
da silva - Presidente-ceL/seVoP.

Protocolo: 719677

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 366/2021/seVoP 
Processo nº 1.995/2021/PMM, autuado na modalidade coNcorrÊNcia 
(SrP) Nº 002/2021-cEl/SEVoP/PMM, que gerou a ata de registro de Preços 
nº 046/2021/cEl/SEVoP/PMM, objeto: locação de Maquinas e Veículos, para 
atender as necessidades da Secretaria de Viação e obras PUBlicaS. Empre-
sa: coNSTrUTora E locadora lUara lTda-ME - cNPJ 06.019.165/0001-
91; Valor r$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), assinatura 
14/10/2021 Vigência: 31/12/2021. Fábio cardoso Moreira, secretário de 
obras.

Protocolo: 719680

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL Nº 097/2021-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 18.035/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS EM MEdiciNa do TraBalHo, Modo a iMPlaNTar, rEaliZar E 
docUMENTar oS EXaMES MÉdicoS adMiSSioNaiS, PEriÓdicoS, dE MU-
daNÇaS dE fUNÇÃo E dEMiSSioNaiS, coM EMiSSÃo do aSo - aTESTa-
do dE SaÚdE ocUPacioNal. onde sagrou vencedora a empresa: MEd laB 
SErViÇoS MÉdicoS E laBoraTÓrio EirEli - cNPJ: 24.305.576/0001-25 
- vencedora do lote único, perfazendo o valor total de: r$ 149.800,00 (cento 
e quarenta e nove mil e oitocentos reais), pelo que HoMoloGo o resultado 
final. UASG: 925213. Marabá 19/10/2021, Múcio eder andalécio - diretor 
Presidente - serviço de saneamento ambiental de Marabá - ssaM - 
Portaria nº 221/2017-GP.

Protocolo: 719681

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico Nº 52/2021/ seGUNda cHaMada
objeto: registro de Preços Para aquisição de Veículos Utilitários Zero Quilo-
metro, Tipo Pick-Up, 4x4, ano 2021, Modelo 2021, destinados a atender a 
Secretaria Municipal de Educação do Município de Novo Progresso/Pa. Tipo: 
Menor preço por item. abertura: 08/11/2021 ás 08h00minmin. local: o pre-
gão eletrônico será realizado através do Sistema eletrônico do BNC - Bolsa 
Nacional de compras, no site www.bnccompras.com. o Edital e seus anexos 
encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima. scheila Luiza La-
vall - Pregoeira.

PreGÃo eLetroNico Nº 54/2021
objeto: registro de Preços Para aquisição de Veículos automotores, Tipo 
Utilitário, Zero Quilometro, destinados a atender a Secretaria Municipal de 
Educação do Município de Novo Progresso/Pa. Tipo: Menor preço por item. 
Abertura: 08/11/2021 ás 11h00minmin. Local: O pregão eletrônico será rea-
lizado através do Sistema eletrônico do BNC - Bolsa Nacional de Compras, no 
site www.bnccompras.com. o Edital e seus anexos encontram se disponíveis 
no endereço eletrônico acima. scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

Protocolo: 719683

.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL
eXtrato de coNtrato Nº 20210348

oriGeM: ata srP N° 024/2021 - Pe 037/2021.
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social
coNTraTada(o).....: caSTaNHEira coMErcio dE PEcaS, acESSorioS E 
SErVicoS Para VE
cNPJ: 03.712.368/0001-70
oBJETo....: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para forNEci-
MENTo dE PEÇaS dE VEÍcUloS Para aTENdEr aS dEMaNdaS dESTa SE-
crETaria
Valor ToTal....: r$ 23.005,00 (ViNTE E TrÊS Mil, ciNco rEaiS)
ProGraMa dE TraBalHo…: EXErcÍcio 2021 aTiVidadE, 2.060, 2.061, 
2.073 claSSificaÇÃo EcoNÔMica 3.3.90.30.00 MaTErial dE coNSUMo.
ViGÊNcia: 19 dE oUTUBro dE 2021 a 31 dE dEZEMBro dE 2021

Marta reseNde soares
SEcrETária MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social

Protocolo: 719684


