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ExtRAto Do coNtRAto
contrato nº 03-260517/5-pmm-pp-sRp-sEsAu/fms/
pregão presencial para Registro de preços nº5/20173103- 
pp- sRp-pmm/sEiDuR/objeto: aquisição de material de 
construção para atender as demandas da secretaria Municipal 
de saúde/Fundo Municipal de saúde do município de MaritUba-
Pa./Contratante: secretaria Municipal de saúde/Fundo 
Municipal de saúde do município de Marituba-Pa./Contratada: 
divale serv. e CoM. Mat.exPediente e inFo ltda - Me, 
CnPj: 22.555.417/0001-53./endereÇo da Contratada: 
travessa We 31, Cj Cidade nova v, 812, Conj Cidade nova 
v, Cidade nova, ananindeua/Pa CeP:67.133.102./vigênCia: 
26 de maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017./valor 
total: r$ 915.284,58 (novecentos e quinze mil, duzentos 
e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)./
data da assinatUra: 26 de maio de 2017./ordenadora 
de desPesa: Helen lUCY Mendes gUiMarÃes begot, 
secretária Municipal de saúde de Marituba/Pa.

protocolo: 185030

muNicipio DE mARituBA
ExtRAto Do coNtRAto

Extrato do contrato Nº 007/2017- pmm-pp-sRp/sEmADs 
oriundo do pregão presencial sRp nº 005/2016-pmm-
pp-sEmADs, cujo quantitativo fora estabelecido na ata 
de registro de Preços de nº 002/2016-PP-srP-PMM-
seMads. objeto: Contratação de Pessoa jurídica, sob o 
Sistema de Registro de Preços, para Execução de Serviços 
de Impressão Gráfica, Serigráfica e Digital, necessários aos 
diversos eventos e atividades da secretaria Municipal de 
assistência e desenvolvimento social - seMads, Marituba/Pa. 
Contratante: seCretaria MUniCiPal de assistênCia e 
desenvolviMento soCial/FUndo MUniCiPal de MaritUba/
Pa, CnPj: 08.532.310/0001-69. Contratada: davinCi 
MarKeting ltda, CnPj: 20.256.242/0001-58 no valor global de 
r$ 29.504,00 (vinte e nove mil quinhentos e quatro reais). dot. 
ORÇ: Exercício 2017, Ficha Nº: 1077; Processo Nº: 4612016; 
Unidade: 020505-FUndo MUniCiPal de assistenCia soCial 
- FMas; Funcional: 08.244.0003.2123.0000 - ManUtenÇao 
dos PrograMas do Piso de alta CoMPlexidade; Cat. 
econ.: 3.3.90.39.00 - oUtros serviÇos de terCeiros 
- Pessoa jUrÍdiCa; Código de aplicação: 510000; Fonte 
recurso: 0130 - transferência de recursos do Fnas; valor 
da reserva 1.317,50. Ficha nº: 1029; Processo nº: 4612016; 
Unidade: 020505-FUndo MUniCiPal de assistenCia soCial 
- FMas; Funcional: 08.244.0003.2115.0000-ManUtenÇao 
dos ConselHos de assistenCia soCial; Cat. econ.: 
3.3.90.39.00 - oUtros serviÇos de terCeiros - Pessoa 
jUrÍdiCa; Código de aplicação: 510000; Fonte recurso: 
0119 - Part. rec. da União (FPM, itr, iCMs desn); valor da 
reserva 2.552,50. Ficha nº: 1052; Processo nº: 4612016; 
Unidade: 020505 - FUndo MUniCiPal de assistenCia soCial 
- FMas; Funcional: 08.244.0003.2119.0000 - ManUtenÇao dos 
PrograMas do Piso de Media CoMPlexidade; Cat. econ.: 
3.3.90.39.00 - oUtros serviÇos de terCeiros - Pessoa 
jUrÍdiCa; Código de aplicação: 510000; Fonte recurso: 0119 - 
Part. rec. da União (FPM, itr, iCMs desn); valor da reserva 
5.813,00. Ficha nº: 1044; Processo nº: 4612016; Unidade: 
020505 - FUndo MUniCiPal de assistenCia soCial - FMas; 
Funcional: 08.244.0003.2118.0000 - ManUtenÇao do Piso 
basiCo Fixo - PbF; Cat. econ.: 3.3.90.39.00 - oUtros serviÇos 
de terCeiros - Pessoa jUrÍdiCa; Código de aplicação: 510000; 
Fonte recurso: 0119 - Part. rec. da União (FPM, itr, iCMs desn); 
valor da reserva 19.821,00. vigênCia: 18 de maio de 2017 a 
18 de julho de 2017. ord. desP. Michele begot oliveira bíscaro.

protocolo: 185034

ExtRAto Do coNtRAto
coNtRAto Nº 01-260517/5-pmm-pp-sRp-sEiDuR

pregão presencial para Registro de preços nº5/20173103- 
pp- sRp-pmm/sEiDuR/objeto: aquisição de material de 
construção para atender as demandas da secretaria Municipal 
de infraestrutura e desenvolvimento Urbano do município 
de MaritUba-Pa./Contratante: secretaria Municipal de 
infraestrutura e desenvolvimento Urbano./Contratada: 
divale serv. e CoM. Mat.exPediente e inFo ltda - Me, CnPj: 
22.555.417/0001-53./endereÇo da Contratada: travessa 
We 31, Cj Cidade nova v, 812, Conj Cidade nova v, Cidade nova, 
ananindeua/Pa CeP:67.133.102./vigênCia: 26 de maio de 
2017 à 31 de dezembro de 2017./valor total: r$ 516.677,45 
(quinhentos e dezesseis mil, seiscentos e setenta e set reais e 
quarenta e cinco centavos)./data da assinatUra: 26 de maio 
de 2017./ordenador de desPesa: itelMar barronCas 
gonzaga, seCretário MUniCiPal de inFraestrUtUra e 
desenvolviMento Urbano.

protocolo: 185027

ExtRAto Do coNtRAto
coNtRAto Nº 02-260517/5-pmm-pp-sRp-sEmADs/

fmAs
Pregão Presencial para registro de Preços nº5/20173103- 
PP- srP-PMM/seidUr/objeto: aquisição de material 
de construção para atender as demandas da secretaria 
Municipal de assistência e desenvolvimento social/Fundo 
Municipal de assistência social do município de Marituba-
Pa./Contratante: secretaria Municipal de assistência e 
desenvolvimento social/Fundo Municipal de assistência 
social do município de MaritUba-Pa./Contratada: divale 
serv. e CoM. Mat.exPediente e inFo ltda - Me, CnPj: 
22.555.417/0001-53./endereÇo da Contratada: travessa 
We 31, Cj Cidade nova v, 812, Conj Cidade nova v, Cidade 
nova, ananindeua/Pa CeP:67.133.102./vigênCia: 26 de 
maio de 2017 à 31 de dezembro de 2017./valor total: 
r$ 678.101,30 (seiscentos e setenta e oito mil, cento e um 
reais e trinta centavos)./data da assinatUra: 26 de maio 
de 2017./ordenadora de desPesa: MiCHelle begot 
oliveira bÍsCaro, secretária Municipal de desenvolvimento 
e assistência social.

protocolo: 185031

muNicipio DE mARituBA
ExtRAto Do coNtRAto

Extrato de contrato nº 01-240217/3- pmm-D-sEDAp. 
Partes Município de Marituba e Ana Célia Aleixo de Souza CPF 
nº 121.910.352-72. exerCÍCio: 2017. 1.1. objeto: locação 
não residencial de 01(um) imóvel localizado na rua do Fio 
nº 6 altos, bairro são josé, em Marituba/Pa. o imóvel mede 
174,60m², composto de 02 (02) dois banheiros e balcão 
de cozinha de mármore com 02 (duas) pias em inox para 
funcionamento da secretaria Municipal de desenvolvimento da 
agricultura, abastecimento e Pesca. valor mensal: r$4.500,00 
(quatro mil e quinhentos reais). valor global: r$54.000,00 
(cinquenta e quatro mil reais). data da assinatura: 24/02/2017. 
vigência: 01/03/2017 a 01/03/2018. Modalidade: dispensa de 
licitação. Fundamentação legal: art. 24, x da lei nº 8.666/93. 
Dotação orçamentária: Dotação Orçamentária: Exercício 2017. 
Unidade: 020221 - Prefeitura Municipal de Marituba Funcional: 
04.695.0011.2280.0000 - Manutenção das atividades da 
sedaP. Cat. econ.: 3.3.90.36.00 outros serviços de terceiros 
-Pessoa Fisica. Fonte de recurso: 0 1 19 Part. rec. da União 
(FPM, itr, iCMs desn). loCatário: Município de Marituba/Pa. 
interveniente: secretaria Municipal de desenvolvimento da 
agricultura, Abastecimento e Pesca. LOCADOR: Ana Célia Aleixo 
de souza. Foro: Marituba/Pa. ordenador resPonsável: 
olenilson a. P. serrão.

protocolo: 185035

Aviso DE licitAção
.

Aviso DE coNtiNuAção Do cERtAmE
pREGão pREsENciAl nº                  5/20171703-01- pmm-pp-sEof 
Objeto é Serviços gráficos para confecção e impressão de carnês 
de IPTU do exercício 2017, para atender á demanda da Secretaria 
Municipal de orçamento e Finanças de Marituba/Pa. as empresas 
interessadas: GRT Gráfica e Editora LTDA-EPP e Designer Visual 
ltda - Me deverão comparecer para dar continuidade ao 
certame no dia 31/05/17 ás 13h na Coordenação de licitações 
e Contratos.

 laurieth Barros lemos
 secretária Munic. de Finanças.

protocolo: 185039

pREfEituRA muNicipAl DE mARituBA
Aviso DE licitAção

pREGão pREsENciAl Nº 5/20171705-02 - pp-pmm-
sEiDuR. objeto: aQUisiÇÃo de PneUMátiCos, Para 
atender as neCessidades da seCretaria MUniCiPal de 
inFraestrUtUra e desenvolviMento Urbano - seidUr. a 
data de abertura será no dia 14/06/2017 às 10:00hs. a cópia 
do edital encontra-se à disposição na sala de licitação da 
PMM, localizada na rodovia br 316, KM - 13, s/nº - Centro, 
Marituba/PA, CEP 67.200-000. Será cobrada uma taxa de R$ 
100,00 (duzentos reais) conforme dispõe o artigo 32, §5º, iii, 
da lei10.520/02, bem como poderá ser retirado gratuitamente 
no Portal da transparência do Município de Marituba e no 
Portal dos jurisdicionados do tribunal de Contas dos Município 
- tCM/Pa. Marituba, 29 de maio de 2017.

 itElmA BARRoNcAs GoNzAGA
 secretário Municipal de infraestrutura e desenvolvimento 

Urbano de Marituba/Pa.

Aviso DE licitAção
pREGão pREsENciAl Nº 5/20171705-01 - pp-pmm-
sEiDuR. objeto: ForneCiMento de reFeiÇÕes Prontas, 
tiPo “MarMitex”, destinadas aos servidores dos 
dePartaMentos aCoPlados da seCretaria MUniCiPal 
de inFraestrUtUra e desenvolviMento Urbano do 
MUniCÍPio de MaritUba/Pa. a data de abertura será no dia 
19/06/2017 às 10:00hs, no prédio da Prefeitura Municipal de 
Marituba, na sala de aditivos e Contratos, localizada na rodovia 
br 316, KM - 13, s/nº - Centro, Marituba/Pa, CeP 67.200-000. 
a cópia do edital encontra-se à disposição na sala de licitação 
da PMM, localizada na rodovia br 316, KM - 13, s/nº - Centro, 
Marituba/PA, CEP 67.200-000. Será cobrada uma taxa de R$ 
100,00 (duzentos reais) conforme dispõe o artigo 32, §5º, iii, 
da lei10.520/02, bem como poderá ser retirado gratuitamente 
no Portal da transparência do Município de Marituba e no Portal 
dos jurisdicionados do tribunal de Contas dos Município - tCM/
Pa Marituba, 24 de maio de 2017.

 itElmA BARRoNcAs GoNzAGA
 secretário Municipal de infraestrutura e desenvolvimento 

Urbano de Marituba/Pa.
protocolo: 185038

fuNDo muNicipAl DE sAúDE DE mARituBA
Aviso DE licitAção

pregão presencial nº 001/2017- pmm/pp/sEsAu. objeto: 
Aquisição de Material de Consumo (expediente) para atender 
as demandas da secretaria de saúde, diretorias acopladas 
e demais estabelecimentos de saúde de Marituba. data de 
abertura: 14/06/2017. Hora: 10h00min. local de retirada do 
edital: secretaria Municipal de saúde - av. joão Paulo ii s/n 
Bairro: Dom Aristides, de segunda a sexta-feira de 8h as 14h. 
valor do edital r$ 100,00. retirar daM na Prefeitura de Marituba 
- rodovia br 316 KM 13 s/nº bairro: Centro. retirar edital de 
forma gratuita no site da prefeitura. ordenador de despesas: 
Helen lucy Mendes guimarães begot - secretária Municipal de 
saúde.

protocolo: 185037

pREfEituRA muNicipAl DE mARituBA
Aviso DE puBlicAção Do tERmo DE HomoloGAção 
Do pREGão pREsENciAl N° 05/20170404-01-pp-pmm-
sEiDuR. Com base nas informações constantes do processo 
licitatório nº 05/20170404-01-PP-PMM-seidUr na modalidade 
PregÃo PresenCial, tipo Menor PreÇo global, cujo 
objeto é ContrataÇÃo de eMPresa Para levantaMento 
toPográFiCo Cadastral do Canteiro Central da 
rodovia br-316n, no treCHo entre o KM 9 e o KM 18, e 
da av. Fernando gUilHoM (no treCHo do KM 10 ao KM 11, 
dos dois lados da br-316, e no treCHo do KM 15 ao KM 
16, lado direito) base Para elaboraÇÃo de Projetos de 
UrbanizaÇÃo e inFraestrUtUra viária, e em cumprimento 
aos termos do artigo 43, inciso vi, da lei Federal nº 8.666/1993 e 
alterações posteriores, acolho o relatório e homologo o processo 
licitatório nº 05/20170404-01-PP-PMM-seidUr, onde sagrou-
se vencedora a proponente Conts - toPograFia e serviÇos 
ltda - ePP - CnPj n° 02.886.708/0001-17, com o valor global 
de r$ 100.850,13, nos termos da ata de sessão de julgamento, 
o seu objeto. Publique-se. ao departamento competente para 
as providências de costume. Marituba/Pa, 26/05/2017. itelMar 
barronCas gonzaga. secretária Municipal de infraestrutura e 
desenvolvimento Urbano.

protocolo: 185029

fuNDo muNicipAl DE sAúDE DE mARituBA
Aviso DE licitAção

pregão presencial nº 003/2017- pmm/pp-sRp/sEsAu-. 
objeto: aquisição futura e eventual de Cartuchos de toner, Cartuchos 
de tinta e Fitas para atender as demandas da secretaria Municipal 
de saúde, assim como as unidades de saúde à elas subordinadas. 
data de abertura: 19/06/2017. Hora: 10h00min. local de retirada do 
edital: secretaria Municipal de saúde - av. joão Paulo ii s/n bairro: 
Dom Aristides, de segunda a sexta-feira de 8h as 14h. Valor do Edital 
r$ 100,00. retirar daM na Prefeitura de Marituba - rodovia br 316 
KM 13 s/nº bairro: Centro. retirar edital de forma gratuita no site da 
prefeitura. ordenador de despesas: Helen lucy Mendes guimarães 
begot - secretária Municipal de saúde. 

Aviso DE licitAção
pregão presencial nº 004/2017- pmm/pp/sEsAu. 
objeto: aquisição de Material de Consumo (Higiene, limpeza e 
descartáveis) para atender as demandas da secretaria Municipal 
de saúde, suas diretorias e demais estabelecimentos a ela 
subordinados. data de abertura: 20/06/2017. Hora: 10h00min. 
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