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MUNICÍPIOS
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA
EXTRATO DE CONTRATO. CARTA CONVITE Nº. 002/2019. A Prefei-
tura Municipal de Abaetetuba, Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do disposto na Lei Federal de nº 8666/93 e suas al-
terações, torna público o extrato de contrato na modalidade CARTA CON-
VITE, para a contratação de Empresa especializada para manutenção 
corretiva com reposição de peças e assessórios de reposição de peças e 
acessórios de reposição genuíno e originais, como padrões de qualidade 
e garantia para a lancha social oceânica LSO, destinados a atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, contrato de 
n° 2019/228, sendo a empresa contratada Papaleguas Auto Center Eireli, 
CNPJ: 03.817.702/0001-50, situada na Avenida Conselheiro Furtado, nº 
271 - Guamá - CEP: 55.073-160, Belém, Pará. Vigência: 13/12/2019 até 
13/12/2020, Valor Global: R$ 64.109,63 (sessenta e quatro mil cento e 
nove reais sessenta e três centavos). Alcides Eufrásio da Conceição Ne-
grão - Prefeito.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020-SRP/
CPL, tipo: menor preço por Lote. Objeto: Aquisição parcelada de kit’s ges-
tantes, destinados a atender as necessidades da secretaria municipal de 
assistência social (semas) aquisição parcelada de kit’s gestantes, destina-
dos a atender as necessidades da secretaria municipal de assistência social 
(semas). Sessão Pública: dia 16/04/2020, às 09:00h. Informações: licita@
abaetetuba.pa.gov.br. Edital disponível em: www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. Márcio Eloy de Lima Cardoso - Pregoeiro
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. CARTA CONVITE 02/2019. O Prefei-
to Municipal de Abaetetuba/PA resolve HOMOLOGAR a Carta Convite nº 
002/2019 para a contratação de Empresa especializada para manutenção 
corretiva com reposição de peças e assessórios de reposição de peças e 
acessórios de reposição genuíno e originais, como padrões de qualidade 
e garantia para a lancha social oceânica LSO, destinados a atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Em favor da 
Empresa: Papaleguas Auto Center Eireli, CNPJ: 03.817.702/0001-50. Com 
o valor global de R$ 64.109,63. Assinatura: 09/12/2019. Alcides Eufrásio 
da Conceição Negrão - Prefeito.

Protocolo: 539213
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA

RETIFICAÇÃO. Na publicação do Aviso de Licitação do Pregão Ele-
trônico 011/2020-SESMAB, circulada no D.O.U seção 3, pág. 135, Jor-
nal Diário do Pará, caderno economia pág. B14 em 27/03/2020 e DOE/
PA nº 34.161, pág. 71 publicado no dia 30/03/2020. ONDE SE LÊ: Ses-
são Pública: dia 09/04/2020, às 10:00h. LEIA-SE: Sessão Pública: dia 
16/04/2020, às 10:00h. Alcides Eufrásio da Conceição Negão - Prefeito
Na publicação da ADESÃO A ATA 001/2020-SESMAB, circulado no 
D.O.U seção 3, pág. 148, Jornal Diário do Pará, caderno economia pág. 
B10  em 20/03/2020. ONDE SE LÊ: Valor R$ 8.570.471,41 (oito milhões, 
quinhentos e setenta mi, quatrocentos e setenta e um real e quarenta e um 
centavos). LEIA-SE: Valor R$ 6.189.274,66 (seis milhões, cento e oitenta 
e nove mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). 
Alcides Eufrásio da Conceição Negão - Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO. ADESÃO 01/2020-SESMAB. Origem: Ade-
são a Ata de Registro de Preços. Objeto: Registro de Preço para eventual 
contratação de pessoa jurídica habilitada para o fornecimento de medi-
camentos, material odontológico, laboratorial e hospitalar e insumos di-
versos. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de 
Saúde, CNPJ nº 12.282.048/0001-19. Contratada: J E S Fonseca e Comer-
cio Eireli-Epp, CNPJ sob o n° 04.707.391/0001-30. Contrato nº 2020/020. 
Valor Global R$ 5.572.458,01; Contratada: C J A Parente, CNPJ sob o n° 
83.646.307/0001-91. Contrato nº 2020/021. Valor Global R$ 616.816,65. 
Vigência: 01/04/2020 à 31/12/2020. Alcides Eufrásio da Conceição Negão 
- Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020-SRP/
CPL, tipo: menor preço por Lote. Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada em execução de projeto de Educação em Saúde Ambiental obje-
tivando a promoção de ações educativas e reduzir a produção de resíduos 
sólidos para enfrentamento do Aedes aegypti e seus agravos no município 
de Abaetetuba - PA. Numa perspectiva da redução de casos de morbi-
mortalidade de Dengue, Zica, Chikungunha com impactos na Saúde, em 
conformidade com o Plano de Trabalho Aprovado através da Proposta N° 
086090/2017 - MINISTERIO DA SAÚDE / FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE 
em anexo. De acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme especifi cações constantes neste Termo de Referência. Sessão 
Pública: dia 17/04/2020, às 09:00h. Informações: licita@abaetetuba.pa.
gov.br. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Márcio 
Eloy de Lima Cardoso - Pregoeiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANANINDEUA

.

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITACAO
PREGÃO PRESENCIAL NO PP.2020.001.PMA.SESAN

Órgão: Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura – SESAN/ 
Prefeitura Municipal de Ananindeua - PMA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento mensal 
de 50.000 (cinquenta) mil litros de óleo combustível reciclado tipo BPF-A-
DITIVADO, com transporte incluso, no período de 12 (doze) meses, para 
atender as necessidades da usina de asfalto, no município de Ananindeua.
Considerando o ofício de no 691/2020-SESAN, da Secretaria Municipal de 
Saneamento e Infraestrutura - SESAN que justifi ca a necessidade de alte-
ração da fase interna do procedimento e, portanto, resolve pela revoga-
ção da licitação, por razões de conveniência e oportunidade, dando-se a 
competente publicidade pelos meios ofi ciais à presente decisão para que 
todos tenham
conhecimento,
Considerando que as retifi cações demandarão modifi cações ao edital e 
seus anexos;
Neste sentido, a Pregoeira TORNA PÚBLICO, por determinação do Secre-
tário da SESAN, que o PREGÃO PRESENCIAL No PP.2020.001.PMA.SESAN 
fi ca REVOGADO, por razões de interesse público, sendo que em momento 
oportuno será realizado novo certame licitatório para o objeto pretendido.
Publica-se o presente, para que produza os devidos efeitos legais.
Ananindeua/PA, 03 DE ABRIL DE 2020.
Bianca Amaral Piedade Pamplona Ribeiro
Pregoeira Ofi cial/PMA
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
EXTRATO DE CONTRATO. Processo Licitatório Tomada de Preços 
2-010/2019. Contrato n° 20200617. Contratantes: Prefeitura Munici-
pal de Barcarena e SEMDUR. Contratado: DP Moraes Eireli - Me, CNPJ nº 
27.329.126/0001-60. Objeto: Revitalização do Terminal Rodoviário de Vila 
dos Cabanos. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 30 dias. Valor 
Total: R$ 78.970,93. Dotação orçamentária: 02; 0221; 15.451.0068.1.065; 
4.4.90.51.00; 4.4.90.51.99.  Assinatura: 10/03/2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Castanhal - PMC, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação torna público 
a abertura de Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na moda-
lidade Pregão Eletrônico SRP nº. 032/2020/PMC, cujo objeto é contratação 
de empresa especializada para a Contratação de Empresa Especializada 
para fornecimento de combustíveis e lubrifi cantes, destinado a atender as 
necessidades da frota de veículos das diversas Secretarias/Fundos Munici-
pais, Bem Como, o Instituto de Previdência Deste Município de Castanhal/
Pará, por um Período de 12 (Doze) Meses. A data do recebimento e aber-
tura das propostas e documentos de habilitação será no dia 17/04/2020 às 
09:00 horas no sistema comprasnet . O Edital estará disponível nos sites: 
www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-
convenios e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.
pa.gov.br, a partir da data da publicação. Sheila Mirian Medeiros Gomes 
- Pregoeira/PMC.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020.

O Município de Cumaru do Norte - PA, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que realizara licitação, no dia 16 de abril de 2020 às 
08h30min (horário Local), licitação sob modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Tipo Menor preço por item. tendo como Objeto: Contratação de empresa 
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para fornecimento de peças e acessórios automotivos originais ou genuí-
nos e novos, para veículos categorizados como leves, pesados, máquinas 
pesadas. Cumaru do Norte - PA, 31 de março de 2020. Railane Barbosa 
Almeida: Pregoeira.

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2020

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020.
ONDE SE LÊ, realizara licitação, no dia 13 de abril de 2020 às 08h30min 
(horário Local), LEIA-SE, realizara licitação, no dia 22 de abril de 2020 
às 08h30min (horário Local). Publicado no dia 30/03/2020, no IOEPA - 
Impressa Ofi cial do Estado do Pará e Diário ofi cial da União - seção 3, 
n 62 31/03/2020;Mais informações no site: www.pmcn.pa. gov.br;e-mail 
licitacao@pmcn.pa.gov.br; Cumaru do Norte - PA, 31 de março de 2020. 
Vilamon P. Ramos: Presidente da CPL.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia-PA, nomeado 
através da portaria nº 620/2020, avisa aos interessados que realizará li-
citações no seguinte endereço: Av. J.K nº 1962 - centro - Floresta do Ara-
guaia-PA, Cep: 68.543-000 - (sala da CPL), na modalidade: PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 010/2020. TIPO MENOR PREÇO. No dia 16 de abril de 2020, 
às 09:00 horas. Objeto: aquisição de materiais de construção e materiais 
elétricos e diversos para serem utilizados pela prefeitura municipal de fl o-
resta do Araguaia-PA e suas secretarias, exercício 2020. Cópias dos Editais 
serão obtidas através do e-mail cpl@fl orestadoraguaia.pa.gov.br   ou ainda 
na sala da Comissão de Licitação, no endereço acima, no horário de 8:00 
as 13:00, de segunda a sexta, exceto feriados. Floresta do Araguaia-PA, 02 
de abril de 2020. Advaldo Rodrigues da Silva - Pregoeiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
DECRETO Nº 013/2020, DE 23 DE MARÇO DE 2020.

Estabelece Disposições Complementares às do Decreto nº 012, de 18 de 
março de 2020, que decretou situação de emergência no âmbito do Muni-
cípio de Irituia para enfrentamento preventivo à pandemia do novo Coro-
navírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS - e dá outras 
providências.
A Prefeita Municipal de Irituia, usando das suas atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e com fundamento no artigo 105 da Lei Orgânica deste 
Município.
Considerando a necessidade de continuar enfrentando a Pandemia do novo 
Coronavírus no Município de Irituia;
Considerando que as medidas defi nidas pelos governos federal, estadual e 
deste município, embora essenciais, ainda não se demonstraram sufi cien-
tes para diminuir a aglomeração de pessoas nas vias públicas, comércios e 
feiras desta cidade, mantendo o risco de contágio, acrescido, no caso desta 
última, da entrada de vendedores de outros municípios sem que se tenha 
qualquer controle;
Considerando a entrada de pessoas no município, com o intuito de aqui 
permanecer durante essa crise, parentes ou não de residentes, e também 
daqueles que, de passagem, utilizam serviços do município sem que se 
tenha informações sobre o seu estado de saúde.
DECRETA:
Art. 1º. Ficam estabelecidos, por 30 (trinta) dias, podendo ser prorroga-
dos por igual período ou superior, dependendo do estágio da pandemia e 
orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde, 
Governo Federal e Governo Estadual:
I- a SUSPENSÃO da realização da feira livre que acontece nos dias de 
sexta-feira, no entorno do Mercado Municipal, assim como fi ca vedada a 
atuação de feirantes e produtores de fora do Município de Irituia no período 
em que vigorar este decreto;
II- a SUSPENSÃO do comércio de ambulantes em ruas e demais vias mu-
nicipais, nas áreas urbana e rural de Irituia;
III- o FECHAMENTO das barracas situadas ao longo da BR-010, nos limites 
deste Município;
IV- a REALIZAÇÃO de barreiras sanitárias fi xas para monitorar e conter o 
acesso de pessoas ao município;
V- A SUSPENSÃO de circulação               de            coletivos                 mu-
nicipais e intermunicipais;
VI- a SUSPENSÃO de circulação de táxis e mototáxis de outros municípios 
em Irituia, devendo os veículos com concessão deste Município circular 
apenas dentro de seus limites, sem manter pontos fi xos coletivos.
VII - O FECHAMENTO de restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias, food 
trucks e assemelhados. - permitindo-se apenas os serviços de entrega.
Art. 2º. Ficam estabelecidos, pelo prazo previsto no artigo anterior, os se-
guintes horários de funcionamento do comércio local:

a) Farmácias, Supermercados, Casa Lotérica, Mercado Municipal, Super-
mercados, Mercadinhos, Panifi cadoras, Confeitarias, Açougues, Farmácias 
e Mercearias, Venda de Açaí e Frutas - mantêm o horário normal de fun-
cionamento;
b) Demais estabelecimentos - das 07:00h às 12:00h;
Parágrafo único. Todos os estabelecimentos deverão adotar medidas para 
evitar a aglomeração dentro de seus estabelecimentos, com espaçamento 
mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre os clientes, além de assegurar 
aos seus servidores o uso de luvas, máscaras e higienização constante do 
local.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal, em 23 de março de 2020.
CARMELINA DE NAZARÉ MONTEIRO DA COSTA
Prefeita Municipal de Irituia/PA.
Registrado e Publicado na data supra,
Nos termos da Lei Orgânica Municipal.
ANTONIO JOSE OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO SOBRINHO
Secretário Municipal de Administração
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DECRETO Nº 012, DE 18 DE MARÇO DE 2020.
Decreta situação de emergência no âmbito do Município de Irituia para 
enfrentamento preventivo da pandemia de coronavírus declarada pela Or-
ganização Mundial de Saúde - OMS e dá outras providências.
A Prefeita Municipal de Irituia, usando das suas atribuições que lhe são 
conferidas por lei e com fundamento no artigo 105 da Lei Orgânica deste 
Município.
Considerando o teor da Portaria nº 188/GM/MS, publicada no Diário Ofi cial 
da União em 4 de fevereiro de 2020, oriunda do Ministério da Saúde, a qual 
reconhece e declara situação de Emergência em Saúde Pública com natu-
reza internacional - ESPIN -, em todo território brasileiro, em decorrência 
da infecção humana proveniente do novo coronavírus (SARS-COV-2).
Considerando a classifi cação, por parte da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, confi gu-
rando risco potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de 
forma simultânea, não se limitando a locais que já tenha sido identifi cada 
como de transmissão interna, e
Considerando que, embora não existam doentes no município, há a neces-
sidade de adotar e recomendar medidas emergenciais e temporárias, a fi m 
de que se evite que a propagação da infecção atinja o município e ocorra 
transmissão local, preservando a saúde da população em geral, bem como 
a regular prestação dos serviços públicos da Administração do Município de 
Irituia, no período da pandemia.
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada situação de emergência em saúde pública no Muni-
cípio de Irituia, como medida preventiva ao risco de infecção humana em 
virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).
Art. 2º. A adoção de medidas de enfrentamento da pandemia do CO-
VID-19, fi cará ao encargo da Secretaria Municipal de Saúde de Irituia - 
SEMUSI -, com a responsabilidade de cuidar das ações técnicas e medidas 
operacionais, além da expedição de procedimentos de contingência viral no 
território do Município de Irituia, por meio de Plano de Trabalho.
Art. 3º. A partir da publicação deste Decreto, as seguintes medidas emer-
genciais deverão ser imediatamente adotadas:
I - Suspensão de aulas em toda a rede pública municipal de ensino pelo 
período de 15 (quinze) dias, cabendo à Secretaria Municipal de Educação 
de Irituia - SEMED - disciplinar o expediente no prédio da Secretaria e nas 
escolas;
II - Suspensão do expediente externo por 30 (trinta) dias como forma de 
evitar a concentração de pessoas, devendo as secretarias municipais e de-
mais órgãos disciplinar seu expediente interno, com o mínimo necessário 
ao seu funcionamento, realizando rodízio entre os servidores, excetuados 
os Postos de Saúde, Hospital e demais dependências da SEMUSI destina-
dos a atendimento de pacientes;
III - Suspensão da utilização de ponto na Administração Pública Municipal 
por 30 (trinta) dias;
IV - Proibição de realização por 30 (trinta) dias de:
IV.1 - Jogos de Futebol e demais atividades esportivas e físicas, de caráter 
coletivo, assim entendidas aquelas que reúnam mais de 02 (duas) pessoas 
e que tenham por característica o contato físico entre os participantes, em 
ambientes interno e externos;
IV.2 - Festas dançantes em bares e sedes, vedado ainda o uso de apare-
lhagens de som, permitindo apenas nos bares o uso de som ambiente, 
sendo obrigatória a colocação de mesas à distância de 01 (um) metro uma 
da outra;
IV.3 - Utilização na via pública de aparelhagens de som e som automotivo 
de grande potência, com concentração de pessoas;
IV.4 - Aglomeração superior a 100 (cem) pessoas em ambiente aberto ou 
fechado;
V - Fechamento por 30 (trinta) dias da Biblioteca Pública Municipal;
VI - Suspensão por 30 (trinta) dias de viagens a serviço de servidores a 
outros Municípios e Estados, salvo caso de extrema necessidade, devida-
mente autorizada pela Chefa do Poder Executivo, excetuados os casos de 
motoristas de ambulâncias e outros veículos que transportem pacientes;
VII - Todas as secretarias ligadas à Administração Municipal, baseadas 
neste decreto, devem adotar as medidas cabíveis e necessárias em relação 
ao protocolo de funcionamento dos seus órgãos e ao atendimento presen-
cial ao público, considerando a gravidade do novo Corona vírus COVID-19, 
assim como a possibilidade real de sua propagação e dar publicidade das 
decisões tomadas.
Art. 4º. Durante a vigência deste Decreto os servidores que tenham ida-
de maior ou igual a 60 (sessenta) anos, portadores de doenças crônicas, 


