
 diário oficial Nº 34.629  93 Terça-feira, 06 DE JULHO DE 2021

mologado a empresa coNSorcio PMB, tendo como líder a empresa coNS-
TrUTora BaSTo EirEli inscrita no cNPJ 29.551.795/0001-08, vencedora 
com o Valor ToTal: r$ 712.970,94. assinatura: em 05/07/2021, Secretária 
Muncipal de Educação - MarilZa dE oliVEira lEiTE - Secretária.

Protocolo: 676270
contrato n° 347/2021-FMs. Processo administração nº 
7.402/2021/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 
050/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição de medicamentos 
para manutenção e implantação de leitos para atendimento de pacien-
tes acometidos por coVid-19 no Hospital Municipal de Marabá. Empre-
sa: ErEfarMa ProdUToS Para SaÚdE EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 
15.439.366/0001-39, Valor:  r$ 61.880,00 (sessenta e um mil oitocentos 
e oitenta reais), dotações orçamentárias: 10 302 0084 2.062 atenção Mé-
dia e alta complexidade - Mac/SiH, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 
Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 29 de junho de 2021. Valmir 
Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá - Marabá/Pa.
atenciosamente,
raimundo Marques de Matos
diretor financeiro SMS

Protocolo: 676271
aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 025/2021-ceL/seVoP/PMM, Processo 
adMiNistratiVo N° 12.929/2021-PMM - Tipo Menor Preço (Global). 
data da Sessão: 23/Jul/2021 - 09h00min (horário local). objeto: coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE 1000 
METroS dE MUro EM diVErSoS iMÓVEiS PÍBlicoS do MUNicÍPio dE 
MaraBá/Pa.  recursos: Próprios - 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.
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 034/2021-ceL/seVoP/PMM, Pro-
cESSo adMiNiSTraTiVo N° 13.856/2021-PMM - Tipo Menor Preço (item 
e lote). data da Sessão: 19/Jul/2021 - 09h00min (horário local). objeto: 
rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
forNEciMENTo dE rEfEiÇÕES (TiPo MarMiTEX) E laNcHES, ViSaNdo o 
aTENdiMENTo da UNidadE GESTora SoliciTaNTE; SEcrETaria MUNici-
Pal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS E aS UNidadES ParTiciPaNTES da 
adMiNiSTraÇÃo PÚBlica do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa.  recursos: Pró-
prios - 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.: 
dilsirlei Solidade albuquerque - Pregoeiro-cEl/SEVoP.

Protocolo: 676267
aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 024/2021-ceL/seVoP/PMM, ProcESSo 
adMiNiSTraTiVo N° 12.232/2021-PMM - Tipo Menor Preço (Global). data 
da Sessão: 26/Jul/2021 - 09h00min (horário local). objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE coBErTUra METa-
lica Na QUadra da EMEf darcY riBEiro, localiZada Na aVENida 
Boa ESPEraNÇa, S/N, Bairro JardiM BoM PlaNalTo, ZoNa UrBaNa 
do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa.  recursos: federais e Próprios - 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: 676268
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ata de reGistro de PreÇo Nº 224/2021/cPL, Beneficiária - FE-
NiX coMErcio E MaNUTENÇÃo dE EQUiPaMENToS lTda - cNPJ: 
15.375.259/0001-94 - vencedora do Grupo: 01 perfazendo o valor total 
de: r$ 521.917,60 (Quinhentos e vinte e um mil novecentos e dezes-
sete reais e sessenta centavos). Vigência da ata: 12 meses a partir da 
assinatura. oriundas do Pregão Eletrônico nº 051/2021-cPl/PMM. Proces-
so licitatório nº 7.540/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE SErViÇo ESPEcialiZado Na iNSTalaÇÃo, 
dESiSTalaÇÃo, MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa coM EVENTU-
al SUBSTiTUiÇÃo dE PEÇaS dE cENTraiS dE ar E ar coNdicioNado 
Para SUPrir aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E 
daS UNidadES ViNcUladaS a ESTa SEcrETaria No MUNicÍPio dE Ma-
raBá-Pa. Marabá 05/07/2021. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal 
de Saúde - SMS - Portaria nº 535/2020-GP.

Protocolo: 676269
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

MUNicÍPio de ÓBidos/Pa
aViso de cHaMada PÚBLica Nº 001/2021/PMo.
oBJETo: crEdENciaMENTo dE PrESTadorES dE SErViÇo, do TiPo 
PESSoa JUrÍdica E PESSoa fÍSica, para a locação de veículos diversos 
de pequeno porte e embarcações, incluindo condutores devidamente ha-
bilitados, manutenção preventiva e corretiva e demais encargos, exceto 
combustíveis, para atendimento das necessidades finalísticas e administra-

tivas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Óbidos/Pa. Período para o 
credenciamento: 08/07/2021 a 28/07/2021, de Segunda a Sexta - feira, 
das 09:00 às 13:00 horas. abertura dos envelopes e análise das docu-
mentações e propostas: 03/08/2021, às 09:00h. local: departamento de 
licitações - Sede da Prefeitura Municipal de Óbidos/Pa, sito à rua dep. 
raimundo chaves, n°338 - centro, Óbidos/Pa, cEP:68.250-000; e-mail: 
cplicitacaopmo@gmail.com. Genival ferreira da Silva - Presidente da cPl.
aViso de toMada de PreÇos Nº: 002/2021/PMo/seMPoF.  regime 
de Execução: indireta por Preço Global, critério de Julgamento: Menor Preço 
Global. objeto: contratação de empresa com mão de obra especializada para 
executar os serviços de construção da Praça da orla, no município de Óbidos-
Pa. abertura: 10/08/2021, às 9h. local de aquisição dos editais e realização 
do certame: Prefeitura Municipal de Óbidos - Pa/ Setor de licitação, rua dep. 
raimundo chaves, 338 - centro; e-mail: cplicitacaopmo@gmail.com, no ho-
rário de 8h às 13h. https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico e  https://
obidos.pa.gov.br. Genival ferreira da Silva - Presidente da cPl.

Protocolo: 676273
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
eXtrato de terMo aditiVo. esPÉcie: 3º termo aditivo ao contra-
to nº 2019/0107001-tP, oriundo da Tomada de Preço nº 001/2019 cPl/
PMo. contratante: Prefeitura Municipal de ourém, contratada: E Strutural 
construções e Serviços Eireli, cNPJ: 08.928.777/0001-22. objeto: prorroga-
ção do prazo de vigência de contrato, cujo o objeto é a obra de construção de 
unidade de educação básica com 06(seis) Salas de aulas, padrão fNdE, Muni-
cípio de ourém/Pa. Prazo de Vigência é de 180(cento e oitenta) dias. data de 
assinatura: 21/06/2021. francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito Municipal.

Protocolo: 676275
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico srP N° 035/2021.
o MUNiciPio dE PacaJá/fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, torna público 
e para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação, na se-
guinte modalidade e características:
ModalidadE: PrEGÃo, Na forMa ElETrÔNica.
TiPo: MENor PrEÇo Por iTEM.
oBJETo: registro de Preço para possível futura contratação de empresa 
especializada em desenvolvimento de sistemas integrados de gestão edu-
cacional aplicado exclusivamente ao setor público para fornecimento de 
licença de uso de software por prazo determinado (locação), com atualiza-
ções que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, 
serviços de implantação, treinamento, suporte e atendimento técnico de 
todos os sistemas/módulos fornecidos.
aBErTUra daS ProPoSTaS E SESSÃo dE diSPUTa: dia 19 de JUlHo de 2021, às 14h30Min.
forMaliZaÇÃo dE coNSUlTaS: o referido edital poderá ser obtido junto 
ao Portal da Transparência do Município, no Mural de licitações do TcM/Pa, 
no sítio https://portal.licitanet.com.br/ e na Sala da comissão de licitações 
do Município de Pacajá no horário de expediente ou através de solicitação 
pelo e-mail licitacaopacajápmp@gmail.com
SiSTEMa ElETrÔNico: liciTaNET.
Pacajá/Pa, 01 de julho de 2021.
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 676276
MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico srP N° 035/2021.
o MUNiciPio dE PacaJá/fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, torna público 
e para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação, na se-
guinte modalidade e características:
ModalidadE: PrEGÃo, Na forMa ElETrÔNica.
TiPo: MENor PrEÇo Por iTEM.
oBJETo: registro de Preço para possível futura contratação de empresa 
especializada em desenvolvimento de sistemas integrados de gestão edu-
cacional aplicado exclusivamente ao setor público para fornecimento de 
licença de uso de software por prazo determinado (locação), com atualiza-
ções que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, 
serviços de implantação, treinamento, suporte e atendimento técnico de 
todos os sistemas/módulos fornecidos.
aBErTUra daS ProPoSTaS E SESSÃo dE diSPUTa: dia 23 de JUlHo de 2021, às 09:h30Min.
forMaliZaÇÃo dE coNSUlTaS: o referido edital poderá ser obtido junto 
ao Portal da Transparência do Município, no Mural de licitações do TcM/Pa, 
no sítio https://portal.licitanet.com.br/ e na Sala da comissão de licitações 
do Município de Pacajá no horário de expediente ou através de solicitação 
pelo e-mail licitacaopacajápmp@gmail.com
SiSTEMa ElETrÔNico: liciTaNET.
Pacajá/Pa, 05 de julho de 2021.
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 676278


