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PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO

.

MuNicíPio DE fARo - PA
o MUNicÍPio de faro realiZará No dia 02/04/2021 Às 09:00 Horas, 
toMada de Preços Nº 00005/2021. objeto: coNtratação de eMPre-
sa Para aqUisição de MedicaMeNtos, Matérias técNicos, odoN-
tolÓgicos, laboratoriais e radiolÓgicos Para ateNder o Hos-
Pital e Postos de saúde do MUNicÍPio. o resPectivo edital eN-
coNtra-se No deP. de licitaçÕes Na sede da PrefeitUra de faro.
o MUNicÍPio de faro realiZará No dia 02/04/2021 Às 15:00 Horas, 
toMada de Preços Nº 00006/2021. objeto: coNtratação de eM-
Presa Para Prestação serviços de MaNUteNção e iNstalação de 
ceNtral de ar coM Material iNclUso, Para ateNder as Necessida-
des da PMf e deMais fUNdos MUNiciPais. o resPectivo edital eN-
coNtra-se No deP. de licitaçÕes Na sede da PrefeitUra de faro.
o MUNicÍPio de faro realiZará No dia 05/04/2021 Às 09:00 Horas, 
toMada de Preços Nº 00007/2021. objeto: coNtratação de eM-
Presa Para aqUisição de Material de exPedieNte e sUPriMeNtos 
de iNforMática Para ateNder as Necessidades da PMf e deMais 
fUNdos MUNiciPais. o resPectivo edital eNcoNtra-se No deP. de 
licitaçÕes Na sede da PrefeitUra de faro.

Protocolo: 637644
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

ExRtAto DE coNtRAtoS
PREGão PRESENciAL SRP Nº 9/2021-005-PMGP objeto: objeto: re-
gistro de preço para eventual contratação de empresa para prestação de ser-
viços de hotelaria, para atender as necessidades das diversas Unidades ad-
ministrativas da Prefeitura Municipal de goianésia do Pará - Pa. contratantes: 
Prefeitura Municipal de goianésia do Pará - PMgP, cNPj: n° 83.211.433/0001-
13, contrato nº 20210054, valor r$ 256.400,00; secretaria Municipal de 
educação cultura desporto e lazer - seMecdel, cNPj nº 27.400.285/0001-
04, contrato nº 20210055, valor r$ 91.100,00; fundo Municipal de assis-
tência Social - FMAS, CNPJ nº 18.367.597/0001-72, contrato nº 20210056, 
valor r$ 58.200,00. fundo Municipal de Meio ambiente - fMMa, cNPj nº 
19.998.060/0001-73, contrato nº 20210057, valor r$ 38.400,00; fun-
do Municipal de saúde - fMs, cNPj nº 12.884.091/0001-54, contrato nº 
20210058, valor r$ 54.500,00; contratada: barbosa e araUjo ltda - Me, 
cNPj: 02.016.891/0001-08. data de assinatura dos contratos supracitados: 
17/03/2021. francisco david leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 637645
REtificAção
Na publicação do dia 17/03/2021, circulada no ioePa nº 34.521, páginas 
75 e 78. onde se lê: valor total de r$ 498.000,00. Leia-se: valor total de 
r$ 498.600,00. Marcio anderson costa e souza. Presidente da cPl.

Protocolo: 637646
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE JAcuNDÁ
AviSo DE LicitAção - PREGão PRESENciAL SRP Nº 9/2021-011-PMJ
abertura dia 31/03/2021, às 14:00 horas, na sala da cPl, tipo Menor Pre-
ço, por item, objeto: registro de Preços Para fUtUra e eveNtUal 
aqUisição de Material de coNstrUção, ferraMeNtas, UteNsÍlios, 
ePi’ s, HidráUlica e elétrica, Para ateNder as Necessidades da 
secretaria MUNiciPal de obras, iNfraestrUtUra e serviços Ur-
baNos do MUNiciPio de jacUNdá -Pa. o edital encontra-se a disposição 
na cPl no horário de expediente, das 8:00hs às 12:00hs, em dias úteis e 
no site http://jacunda.pa.gov.br/portal-da-transparencia. virgÍlio bra-
ga barbosa júNior. Pregoeiro

Protocolo: 637647
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
AviSo DE AtA DE REGiStRo DE PREçoS
AtA DE REGiStRo DE PREço Nº 045/2021/cPL, Beneficiário - IM-
PeratriZ PolPas de frUtas eireli - cNPj 01.446.811/0001-83, ven-
cedora dos itens: 04, 05, 11 perfazendo o valor total de r$ 78.531,25 
(setenta e oito mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2021/CPL, Beneficiário - HERENIO 

dos saNtos coMercio e iMPortacao eireli - cNPj 12.283.935/0001-
01, vencedora do itens: 14, 15 perfazendo o valor total de r$ 52.950,00 
(cinquenta e dois mil novecentos e cinquenta centavos), ata de regis-
TRO DE PREÇO Nº 047/2021/CPL, Beneficiário - BELICHE EIRELI - CNPJ 
12.463.041/0001-01, vencedora do itens: 01, 02, 03, 06, 09, 10, 12, 13, 
16,  perfazendo o valor total de r$ 138.062,50 (cento e trinta e oito mil 
sessenta e dois reais e cinquenta centavos), ata de registro de Preço 
Nº 048/2021/CPL, Beneficiário - JR COM. E REPRES. COMERCIAIS - EIRE-
li - cNPj 31.552.803/0001-82, vencedora dos itens: 07, 08 perfazendo 
o valor total de r$ 26.305,00 (vinte e seis mil trezentos e cinco reais); 
Vigência da Ata: 12 meses a partir da assinatura. Oriundas do Pregão Ele-
trônico nº 010/2021-cPl/PMM. Processo licitatório nº 2.653/2021-PMM. 
objeto: registro de Preços Para eveNtUal aqUisição de ProteÍ-
Na aNiMal (carNe), Para ateNder as Necessidades da secretaria 
MUNiciPal de assistêNcia social, Proteção e assUNtos coMUNi-
tários - seasPac e os deMais Projetos e PrograMas viNcUlados 
a esta secretaria Marabá 17/03/2021. Nadjalucia oliveira lima - se-
cretária Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários 
- seasPac - Port. 224/2017-gP.

Protocolo: 637648
PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
AviSo DE SuSPENSão DE LicitAção
Pregão Eletrônico nº 011/2021-cPL/PMM, Processo Nº 2.865/2021-
PMM, tipo: Menor preço por item. Modo de disputa: aberto/fechado. data 
do certame: 23/03/2021. Horário: 09:00 (horário de brasília-df). objeto: 
registro de Preços Para eveNtUal aqUisição de Meios aUxilia-
res de locoMoção, eqUiPaMeNtos e aParelHos Para ateNder as 
Necessidades dos PacieNtes coM dificUldades de locoMoção 
cadastrados No serviço social da secretaria MUNiciPal de 
saúde do MUNiciPio de Marabá. a secretaria Municipal de saúde de 
Marabá solicitou a SUSPENSÃO da abertura deste certame para retificação 
na descrição dos itens. Marabá (Pa), 16/03/2021.
aNtoNia barroso Mota goMes
Pregoeira cPl/PMM
Portaria nº 987/2020-gP

Protocolo: 637649
contrato n° 169/2021-fMS. Processo administração nº 
18.581/2020/PMM, autuado na modalidade Pregão eletroNica Nº 
139/2020-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição de material de 
aviamento e costura, para atender as necessidades do fundo munici-
pal de saúde de marabá. empresa: r das costa MeNdoça. cNPj nº 
12.591.019/0001-39, valor: r$ 1.226.451,95(um milhão e duzentos 
e vinte seis mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e 
um centavos). dotação orçamentária: 10 302 0084 2.062 - atenção 
de Média e alta complexidade: 10.301.0082.2.51 -programa de aten-
ção básica elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consu-
mo. data da assiNatUra 12 de março de 2021. valmir silva Moura 
- secretário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.
contrato n° 170/2021-fMS. Processo Administração nº 
18.574/2020/PMM, autuado na modalidade Pregão eletroNica Nº 
138/2020-cPl/PMM. objeto do contrato:  aquisição de formulas infantis 
especiais, referente ao programa de alegria alimentar a proteína do leite 
de vaca (aPlv), para atender as necessidades a demanda do fundo munici-
pal de saúde.  empresa: bl cardoso eireli. cNPj nº 21.544,918/0001-
71, valor:  r$ 2.018.500,00 (dois milhões dezoito mil e quinhentos reais). 
dotação orçamentária:10 122 0001 2.047- manutenção da secretaria 
municipal de saúde10.302.0084 - atenção média de alta complexidade, 
elemento de despensa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. data da as-
siNatUra 12 de março de 2021. valmir silva Moura - secretário Municipal 
de saúde de Marabá - Marabá/Pa.
contrato n° 167/2021-fMS. Processo Administração nº 
18.065/2020/PMM, autuado na modalidade Pregão eletroNica Nº 
134/2020-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição de matéria de labora-
tórios para suprir as necessidades da rede laboratorial municipal adminis-
tradores pela secretaria municipal de saúde. empresa: Medical cirUr-
gia ltda. cNPj nº 60.683.786/0001-10, valor:  r$ 155.045,60 (cento 
e cinquenta mil e quarenta e cinco reais e sessenta centavos). dotação 
orçamentária: 10 302 0084 2.062 - atenção de Média e alta complexidade 
elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. data da as-
siNatUra 12 de março de 2021. valmir silva Moura - secretário Municipal 
de saúde de Marabá - Marabá/Pa.
contrato n° 157/2020-fMS. Processo nº 1.697/2021-PMM, dispen-
sa de licitação nº 015/2021-cel/sevoP/PMM. objeto do aluguel: locação 
do imóvel para fiNs Não resideNciais, À disPosição da secretaria 
MUNiciPal de saúde, oNde fUNcioNará a Ubs PPedro cavalcaNte, 
locador: sra. jorgiNa Maria bicHara PiNHeiro cPf n° 725.489.162-00 
rg nº 1899016 Pc/Pa, valor de r$ 102.200,00(cento e dois mil e duzentos 
reais) anual, em 12 (doze) parcelas mensais no valor de r$ 8.500,00(oito 
mil e quinhentos reais). dotação 10 122 0001 2.047 manutenção da secre-
taria municipal de saúde. data da assiNatUra 25 de fevereiro de 2021 
com término estabelecido para o dia 25/02/2022. valmir silva moura - se-
cretário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.
atenciosamente,
raimundo Marques de Matos
diretor financeiro sMs

Protocolo: 637650
PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
SEcREtARiA MuNiciPAL DE ADMiNiStRAção
ExtRAto Ao coNtRAto Nº 146/2021/SEMAD, Processo administra-
tivo nº 8.059/2020-PMM, autuado na modalidade Pregão eletroNico 
Nº 068/2020-cPl/PMM, objeto: aquisição de água Mineral Natural para 
atender a demanda da secretaria Municipal de administração, empresa: 


