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e trinta e quatro reais e nove centavos); vencedor de itens dos 
lotes ii, iv, v e ix - l. s. Araujo junior - Me CnPj: 
09.443.397/0001-60. valor global r$ 215.272,70 (duzentos e 
quinze mil duzentos e setenta e dois reais e setenta centavos); 
vencedor de itens dos lotes ii, iv, ix e xi - lima da silva 
Comercio e serviço - Me CnPj: 20.292.144/0001-06. valor 
global r$183.301,90 (cento e oitenta e três mil trezentos e um 
reais e noventa centavos); vencedor de itens dos lotes iii e x 
- olimaq Comercio e serviços eireli - Me CnPj: 09.527.426/0001-
72. valor global r$ 128.444,70 (cento e vinte e oito mil 
quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos); 
vencedor de itens dos lotes xii, xiii e xxii - r Moraes barros & 
Cia ltda - Me CnPj: 22.938.698/0001-23. valor global r$ r$ 
212.337,13 (duzentos e doze mil trezentos e trinta e sete reais e 
treze centavos); vencedor de itens do lote vii - j. r. f. da silva 
variedades - Me CnPj: 02.806.213/0001-33. valor global r$ 
72.508,60 (setenta e dois mil quinhentos e oito reais e sessenta 
centavos); vencedor de itens dos lotes vii, xviii e xx - Martins 
e Martins Comercio & serviços de Alimentação ltda CnPj: 
17.560.552/0001-57. valor global r$ r$ 209.490,00 (duzentos 
e nove mil quatrocentos e noventa reais); vencedor de itens dos 
lote viii e xv - enilda rodrigues da silva - epp CnPj: 
08.042.416/0001-84. valor global r$ 385.690,90 (trezentos e 
oitenta e cinco reais e seiscentos e noventa reais e noventa 
centavos); vencedor de itens do lote xvi - T A Pinheiro - Me 
CnPj: 17.887.370/0001-95. valor global r$ 162.842,90 (cento 
e sessenta e dois reais oitocentos e quarenta e dois reais e 
noventa centavos); vencedor de itens dos lotes xvii e xix - o. 
P de souza filho & Cia ltda - epp CnPj: 17.809.213/0001-61. 
valor global r$ 389.500,00 (trezentos e oitenta e nove mil e 
quinhentos reais); vencedor de itens do lote xxi - r. & b. 
serviços de Telecomunicações ltda CnPj: 19.151.627/0001-71. 
valor global r$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais); 
vencedor de itens do lote xxiv - Antonio santiago viana 
Marques CPf: 835.630.672-87. valor global r$ 219.356,50 
(duzentos e dezenove mil trezentos e cinquenta e seis reais e 
vinte centavos); loTe xxiii - deserTo. vigência: 06/04/2017 A 
31/12/2017

protocolo: 221081

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

.

Aviso DE licitAção
.

pREfEituRA muNicipAl DE mARituBA
Aviso DE licitAção

concorrência nº 1/20172808-01 cujo objeto é a seleção de 
propostas visando contratação de empresa para a prestação 
de serviços para organização e realização de concurso público 
para o provimento de cargos no Poder executivo do Município 
de Marituba/PA em razão da extrema necessidade de pessoal 
e a existência de cargos criados por lei e ainda não providos, 
pelo tipo Técnica e Preço. data de abertura: 16/10/2017 ás 
9h00min, retirada do edital: Prefeitura Municipal de Marituba - 
na Coordenação de licitações e Contratos-rodovia br 316 km 13 
s/n bairro Centro Marituba/PA, das 08h:00min as 14h:00min de 
segunda a sexta-feira. v. do edital c/taxas r$ 100,00. gratuito 
(www.tcm.pa.gov.br) e (www.marituba.pa.gov.br/site/). 

laurieth Barros lemos
secretária Municipal de Administração.

protocolo: 221084

DispENsA DE licitAção
.

pREfEituRA muNicipAl DE mARABÁ
Aviso DE RAtificAção. DispENsA DE licitAção 
009/2017/cpl/pmm. processo nº 47.050/2017-
pmm. Ratifico a solicitação da Secretaria Municipal de 
saúde de Marabá - sMs, quanto a locação de imóvel para 
funcionamento dos setores: vigilância sanitária; vigilância 
em saúde; vigilância epidemiológica; vigilância em saúde do 
Trabalhador: imunização e CeresT, no período de 12 (doze) 
meses, com início em 18/08/2017 e término estabelecido 
para o dia 18/08/2018, podendo ser prorrogado por iguais 
e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses 
conforme art. 57, ii da lei 8.666/93 e será disciplinada pela 
legislação obrigacional vigente neste País. locador a sª. Maria 
de nazaré Holanda falcão, CPf 072.791.912-15. valor r$ 
11.000,00 (onze mil reais). dotação orçamentária: 10. 305. 
00172.072 - Atenção a vig, em saúde, 10.304.0017 2.071 

Ações de vigilância sanitária, 10331.0049 2.073 implement. 
intens., e Manutenção da saúde do trabalhador - CeresT, 
despesas 339339 - outros serviços de Terceiros Pessoa física 
339036 fundamentação: Artigo 24, inciso xiii, da lei nº 
8.666/93. Marabá (PA), 18 de agosto de 2017. 

sr. marcone Walvenarque Nunes leite 
 secretario Municipal de saúde de Marabá

Aviso DE julGAmENto fiNAl DE pRopostA. 
coNcoRRêNciA Nº 001/2017cpl/pmm. A comissão 
permanente de licitação, para os fins do disposto no inciso 
i, “b”, c/c 1º ambos do artigo 109 da lei 8.666/93 e especial 
o item 14.11.2 do edital de Concorrência nº 001/201CPl/
PMM, comunica as licitantes da Concorrência em epigrafe que 
nos termos do item 14.11, “d” do edital julgou vencedora a 
licitante gamma Comunicação ltda, que pela composição da 
nota Técnica e de preço obteve a maior nota final 99,76. 

Rosalba fidelles maranhão 
 Presidente da CPl.
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MARITUBA

ERRAtA
.

pREfEituRA muNicipAl DE mARituBA
errATA na publicação do extrato do Contrato n° 01-250717/5 
- PP-PMM-SEIDUR no Diário Oficial do Estado do Pará- DOE, 
edição do dia 08/08/2017 de nº 33433, página nº 71, onde 
se lê: CnPj n° 11.768.229/0001-45. leia-se: CnPj n° 
11.768.299/0001-45. Marituba/PA, 25/08/2017. 

itElmAR BARRoNcAs GoNzAGA 
secretária Municipal de infraestrutura e desenvolvimento Urbano

ERRAtA Do Aviso DE puBlicAção Do tERmo 
DE HomoloGAção Do pREGão pREsENciAl N° 
05/20172606-02-pp-pmm-sEiDuR no Diário Oficial 
do estado do Pará- doe, edição do dia 08/08/2017 de nº 
33433, página nº 71, onde se lê: CoMePi ProdUTos 
CoMerCiAis eireli - Me CnPj n° 11.768.229/0001-45. leia-
se: CoMePi ProdUTos CoMerCiAis eireli - Me CnPj n° 
11.768.299/0001-45. Marituba/PA, 25/08/2017.

 itElmAR BARRoNcAs GoNzAGA 
secretária Municipal de infraestrutura e desenvolvimento Urbano

protocolo: 221087

outRAs mAtéRiAs
.

muNicípio DE mARituBA
tERmo DE HomoloGAção e ADjuDicAção coNvitE Nº 
2/2017040701-pmm/c/sEiDuR. Pelo presente termo, a 
ClC da Prefeitura Municipal de Marituba/PA, torna público para 
conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas 
de que trata o processo licitatório. desse modo, satisfazendo 
à lei e ao mérito, HoMologo o resultado do processo 
licitatório acima e AdjUdiCo a proponente A. j Abreu & CiA 
serviços Hidráulicos lTdA - ePP CnPj: 11.489.784/0001-
80 com o valor global de r$ 143.829,92. vencedora desse 
certame. Marituba- PA, 22/08/17. extrato do contrato nº 
01-280817/2-PMM/C/seidUr objeto: A implantação de 
microssistema de abastecimento de água na Comunidade 
Presente de deus no município de Marituba/PA. Contratante: 
Município de Marituba/PA, CnPj 01.611.666/0001-49, através 
da secretaria Municipal de infraestrutura e desenvolvimento 
Urbano. Contratada: A.j. Abreu serviços Hidráulicos eireli ePP, 
CnPj: 18.162.861/0001-31. vigência: 28/0817 a 28/11/17.v. 
global: 143.829,92. dot. orç.: fonte de recurso: 0 1 33-Part. 
recurso estado(iCMs,iPvA,iPi exp) Unid.:020214 Prefeitura 
Municipal de Marituba. func.: 15.451.0007.1078.0000- 
extensão da rede Abastecimento de águas em bairros-Cat. 
econ.: 4.4.90.51.00-obras e instalações. Cód. de Aplic.: 001 
001. 

itelmar Barroncas Gonzaga
secretário Munic. de infraestrutura e desenvolvimento Urbano.

protocolo: 221089

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

Aviso DE licitAção
.

pREfEituRA muN. DE mojuí Dos cAmpos
Aviso DE licitAção. pREGão pREsENciAl 
021/2017-sEmGA. objeto: Contratação de empresa 
especializada para aquisição de pneus, câmaras e protetores 
para atender a frota de veículos das secretarias: seMgA, 
seMinf, seMAgri e gabinete do Prefeito. Abertura: 
13/09/2017, às 09h00min, na sala de licitação da secretaria 
Municipal de gestão Administrativa, situada na rua lauro 
sodré, s/nº, esperança, Mojuí dos Campos/Pa. o edital poderá 
ser obtido na própria secretaria no horário de 8h as 13h ou via 
email: licitacaosemga.pmmc@hotmail.com. 

leandro coutinho Nogueira 
 Pregoeiro Municipal.

protocolo: 221091

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MELGAÇO

.

Aviso DE licitAção (REABERtuRA DE pRAzo)
pregão presencial nº 018/2017-sElic-pmm. objeto: 
registro de Preços Para futura e eventual Aquisição de 
serviços de Manutenção e instalações elétricas, destinados 
a Atender a demanda da Prefeitura Municipal de Melgaço 
e suas secretarias, durante o exercício de 2017. situação: 
reabertura de prazo. nova data da sessão pública do certame: 
11/09/2017. Horário: 08:30.

pregão presencial nº 021/2017-sElic-pmm. objeto: 
registro de Preços Para futura e eventual Aquisição de 
Serviços Gráficos, Destinados a Atender a Demanda da 
Prefeitura Municipal de Melgaço e suas secretarias, durante o 
exercício de 2017. situação: reabertura de prazo. nova data 
da sessão pública do certame: 11/09/2017. Horário: 10:30.

pregão presencial nº 022/2017-sElic-pmm. objeto: 
registro de Preços Para futura e eventual Aquisição de serviços 
de Malharia e Serigrafia, Destinados a Atender a Demanda da 
Prefeitura Municipal de Melgaço e suas secretarias, durante o 
exercício de 2017. situação: reabertura de prazo. nova data 
da sessão pública do certame: 11/09/2017. Horário: 13:30.

pregão presencial nº 025/2017-sElic-pmm. objeto: 
registro de Preços Para futura e eventual Aquisição de 
serviços funerários, destinados a Atender a demanda do 
fundo Municipal de Assistência social, durante o exercício de 
2017. situação: reabertura de prazo. nova data da sessão 
pública do certame: 11/09/2017. Horário: 15:30.

pregão presencial nº 026/2017-sElic-pmm. objeto: 
registro de Preços Para futura e eventual locação de 
Aeronaves, destinadas a Atender a demanda da Prefeitura 
Municipal de Melgaço e suas secretarias, durante o exercício 
de 2017. situação: reabertura de prazo. nova data da sessão 
pública do certame: 12/09/2017. Horário: 08:30.

pregão presencial nº 027/2017-sElic-pmm. objeto: 
registro de Preços Para futura e eventual Aquisição de 
Passagens Aéreas, destinadas a Atender a demanda da 
Prefeitura Municipal de Melgaço e suas secretarias, durante o 
exercício de 2017. situação: reabertura de prazo. nova data 
da sessão pública do certame: 12/09/2017. Horário: 10:30.

Aviso DE licitAção
pregão presencial nº 029/2017-sElic-pmm. objeto: 
registro de Preços Para futura e eventual Aquisição de Material 
esportivo, destinados a Atender a demanda da Prefeitura 
Municipal de Melgaço e suas secretarias, durante o exercício 
de 2017. data da sessão pública do certame: 12/09/2017. 
Horário: 13:30.


