
 diário oficial Nº 34.663  127 Segunda-feira, 09 DE AGOSTO DE 2021

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 047/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo adMiNistratiVo N° 17.006/2021-PMM - tipo Menor Preço. 
data da Sessão: 24/ago/2021 - 14h00min (horário local). objeto rEGiSTro 
dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo E locaÇÃo dE TENdaS, Para aTEN-
dEr a SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PUBlicaS dE MaraBá 
- SEVOP.  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 Trans-
parência/Marabá. ass.: Higo duarte Nogueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 046/2021-ceL/seVoP/PMM 
Processo adMiNistratiVo N° 17.013/2021-PMM - tipo Menor Preço. 
data da Sessão: 25/ago/2021 - 14h00min (horário local). objeto rEGiS-
Tro dE PrEÇo Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcia-
liZada Na PrESTaÇÃo doS SErViÇoS dE rEMoÇÃo E iNSTalaÇÃo dE 
PElicUlaS PrEdial Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE Via-
ÇÃo E oBraS PUBlicaS do MUNiciPo dE MaraBá - SEVoP.  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@mara-
ba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Mara-
bá. ass.: Higo duarte Nogueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 689584

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 296/2021/seVoP, Processo adminis-
trativo nº 1.653/2021-PMM, ToMada dE PrEÇoS nº 005/2021-cEl/
SEVoP/PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para 
coNSTrUÇÃo dE GalPÃo dESTiNado ao alMoXarifado da SEaGri 
- SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra, localiZada Na aGrÓPo-
liS do iNcra, Bairro aMaPá, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. Empresa: 
MaBENGE ProJEToS E coNSUlToria inscrito no cNPJ: 30.129.785/0001-
68; Valor r$ 273.520,66 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e 
vinte reais e sessenta e seis centavos), assinatura 04/08/2021 Vigência: 
04/05/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 689580

coNtrato Nº 380/2021-FMs/PMM 
Processo adMiNistratiVo Nº 8.141/2021-PMM 

autuado na modalidade Pregão Eletrônico (SrP) Nº 055/2021-cPl/PMM. ob-
jeto do contrato: aquisição de equipamentos, insumos, materiais e EPiS para 
coordenação de Endemias para o controle de Vetores e Prevenção de doenças 
(dENGUE, Zica, cHiKUNGUNYa). Empresa: TEca TEcNoloGia E coMÉrcio 
lTda, inscrita no cNPJ sob no 11.163.447/0001-06, Valor:  r$ 4.544,00 (Quatro 
Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro reais). dotações orçamentárias: 10 305 
0085 2.065 Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, 33 90 30 00 Material de 
consumo.  daTa da aSSiNaTUra 05 de agosto de 2021. Valmir silva Moura 
- secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 689581

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 281/2021/CPL, Beneficiária - PARANA 
tratores coMercio e serViÇos eireLi - cNPJ: 31.650.693/0001-91, 
vencedora dos lotes: 02, 07 e 10, perfazendo o valor total de: r$ 216.100,00 
(duzentos e dezesseis mil e cem reais); aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 
282/2021/CPL, Beneficiária - T & S COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - EPP - CNPJ: 
15.185.368/0001-49, vencedora dos lotes: 03, 06 e 09, perfazendo o valor 
total de: r$ 268.049,99 (duzentos e sessenta e oito mil quarenta e nove reais 
e noventa e nove centavos); aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 283/2021/cPl, 
Beneficiária - KATIA C COSTA ROCHA EIRELI - CNPJ: 11.891.095/0001-05, 
vencedora dos lotes: 04, 05 e 08, perfazendo o valor total de: r$ 329.600,00 
(Trezentos e vinte e nove mil e seiscentos reais); aTa dE rEGiSTro dE PrE-
ÇO Nº 284/2021/CPL, Beneficiária - IBIZA EMPREENDIMENTOS COMERCIO 
E SErViÇoS EirEli - cNPJ: 18.559.714/0002-80, vencedora do lote: 01, 
perfazendo o valor total de: r$ 106.499,63 (cento e seis mil quatrocentos e 
noventa e nove reais e sessenta e três centavos).  Vigência da ata: 12 meses 
a partir da assinatura. oriunda do Pregão Presencial nº 073/2021-cPl/
PMM. Processo Licitatório nº 12.708/2021-PMM. Objeto: REGISTRO DE 
PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE PEÇaS dE TraTor E dE rETro-
EScaVadEira Para a SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra. Marabá 
06/08/2021. José Nilton de Medeiros - secretário Municipal de ad-
ministração - seMad - Portaria n° 011/2017-GP.

Protocolo: 689582

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ÓBidos/Pa
aViso de errata À PLaNiLHa do editaL da toMada de PreÇo 
Nº 002/2021-PMo-seMPoF; Processo Nº 032/2021-PMo; oBJETo: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa coM MÃo dE oBra ESPEcialiZada Para 
EXEcUTar oS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo da PraÇa da orla, No MU-
NicÍPio dE ÓBidoS-Pa, EM aTENdiMENTo a SEcrETaria MUNiciPal dE 

PlaNEJaMENTo orÇaMENTo fiNaNÇaS-SEMPof. o Município de Óbidos, 
através da Secretaria Municipal de Planejamento orçamento e finanças, 
pela comissão Permanente de licitação, torna público para conhecimento 
dos interessados, ErraTa à Planilha do Edital da Tomada de Preços nº. 
002/2021/PMo/SEMPof, onde se lê:- Subitem “2.0 - Praça r$ 98.158,44”;- 
no custo ToTal com Bdi incluso r$ 443.899,44”;- no edital 4.1- o valor 
máximo admitido para a obra desta licitação é de r$443.899,44; - no edi-
tal subitem 7.9.6.3 o valor de 1% um por cento) da garantia da execução 
dos serviços será de r$4.438,99, leia-se: “2.0 - Praça r$ 98.599,05, no 
“custo Total com Bdi incluso r$ 444.340,05”; no edital item 4.1 o valor 
máximo admitido para a obra desta licitação é de r$444.340,05;- no edital 
subitem 7.9.6.3 o valor de 1% um por cento) da garantia da execução dos 
serviços será de r$4.444,34. Em virtude de alterações no Edital, a data 
de abertura da Tomada de Preço nº 002/2021, fica definida para o dia 
01/09/2021, às 09:00h. Mais informações: Prefeitura Municipal de Óbidos 
- Pa/Setor de licitação, rua dep. raimundo chaves, 338 - centro; fone 
(93) 3547-3044; e-mail: cplicitacaopmo@gmail.com, no horário de 8h às 
13h. edilenon Pinto Vieira - Presidente da cPL/PMo.

Protocolo: 689589
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
eXtrato de a.r.P Nº022/2021

ata de reGistro de PreÇos Nº 022/2021
oriGeM PreGÃo eLetroNico 040/2021.

oBJETo: a presente ata tem por objeto registro de preços visando à fu-
tura e eventual contratação de empresa para fornecimento de peças de 
reposição para motocicletas, destinado ao atendimento de demandas da 
Prefeitura Municipal de Pacajá e suas Secretarias.
eMPresas VeNcedora:
01- GESSE coSTa lENci E cia lTda ME; c.N.P.J. nº 14.310.917/0001-05, 
Subtotal adjudicado: r$ 283.204,00
(duzentos e oitenta e três mil, duzentos e quatro reais).
02- N M SoarES fErNaNdES EirEli; c.N.P.J. nº 34.730.550/0001-88, 
Subtotal adjudicado: r$ 82.968,12 (oitenta e dois mil, novecentos e ses-
senta e oito reais e doze centavos).
03- W SaraiVa EirEli; c.N.P.J. nº 13.547.139/0001-00 Subtotal adjudi-
cado: r$ 52.774,25 (cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro 
reais e vinte e cinco centavos).
04- r c alVES MoTo PEcaS ME; c.N.P.J. nº 3.031.619/0001-05 Subtotal 
adjudicado: r$ 246.061,30 (duzentos e quarenta e seis mil, sessenta e um 
reais e trinta centavos).

Pacajá/Pa, 05 de agosto 2021.
aNdrÉ rios de reZeNde

PrEfEiTo MUNiciPal
Protocolo: 689591

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato Nº 20210254
oriGeM: PreGÃo Nº Pe srP 036/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: M o BriTo BaNdEira coMErcio dE PEÇaS EirElE
cNPJ: 07.542.005/0001-95
oBJETo.......: contratação de empresa para a prestação de serviços de 
manutenção/conservação de veículos para atender as demandas da Secre-
taria de Educação.
Valor ToTal................: r$ 16.051,00 (dezesseis mil, cinquenta e um reais).
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2021 atividade, 2.045, 2.047, clas-
sificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica.
ViGÊNcia: 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MarK JoNNY saNtos siLVa
SEcrETario

Protocolo: 689592

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato Nº 20210255
oriGeM: PreGÃo Nº Pe srP 036/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: M o BriTo BaNdEira coMErcio dE PEÇaS EirElE
cNPJ: 07.542.005/0001-95
oBJETo.......: contratação de empresa para a prestação de serviços de 
manutenção/conservação de veículos destinado ao transporte escolar.
Valor ToTal................: r$ 18.820,00 (dezoito mil, oitocentos e vinte reais)
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2021 atividade, 2.047, 2.049, clas-
sificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica.
ViGÊNcia: 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MarK JoNNY saNtos siLVa
SEcrETario

Protocolo: 689594


