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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022
Processo Licitatório nº 010/2022. objeto: registro de preço para contra-
tação de empresa para aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis 
e não perecíveis, aquisição de materiais de limpeza e produtos de higieniza-
ção e utensílios domésticos em geral, objetivando atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal do cumaru do Norte- Pa, Edital no Endereço: www.
portaldecompraspublicas.com.br. abertura das Propostas: 21/02/2022 às 
09h00min. informações Gerais: www.pmcn.pa. gov.br.  e-mail:  licitacao@
pmcn.pa.gov.br. cumaru do Norte - Pa, 04 de fevereiro de 2022. railane 
Barbosa almeida: Pregoeira.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022
Processo Licitatório nº 011/2022. objeto: o registro de preço para con-
tratação de empresa que visa a aquisição de gás de cozinha e água mineral, 
destinado ao consumo das secretarias do Município do cumaru do norte-Pa, 
Edital no Endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das Pro-
postas: 22/02/2022 às 09h00min. informações Gerais: www.pmcn.pa. gov.
br.  e-mail:  licitacao@pmcn.pa.gov.br. cumaru do Norte - Pa, 04 de fevereiro 
de 2022. railane Barbosa almeida: Pregoeira.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2022
Processo Licitatório nº 012/2022. objeto: registro de preço para con-
tratação de empresa nos serviços de preparo e fornecimento de refeições 
tipo, marmitex, self service (quilograma) e rodizio individual, de acordo com a 
necessidades Eventuais das Secretarias do Município de cumaru do Norte Pa, 
Edital no Endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das Pro-
postas: 22/02/2022 às 14h00min. informações Gerais: www.pmcn.pa.gov.br.  
e-mail:  licitacao@pmcn.pa.gov.br. cumaru do Norte - Pa, 04 de fevereiro de 
2022. railane Barbosa almeida: Pregoeira.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

decreto Nº 54, de 25 de JaNeiro 2022
ProrroGa o MaNdato do coNseLHo MUNiciPaL de saUde do 

MUNciPio de cUrioNÓPoLis, e dÁ oUtras ProVidÊNcias
a Prefeita Municipal de curionópolis, estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pela lei orgânica Municipal.
coNSidEraNdo a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020 que declara 
emergência em saúde pública de importância nacional (ESPiN) em decorrên-
cia da coVid-19;
coNSidEraNdo que a pandemia da coVid-19, trouxe limitações para a re-
alização de reuniões com aglomerações de pessoas, razão pela qual não foi 
possível a realização da conferência Municipal de Saúde, prevista para o mês 
de agosto de 2021, na presença dos representantes dos segmentos que com-
põem o conselho, que tinha como objetivo a eleição da nova composição do 
conselho Municipal de Saúde de curionópolis para o biênio 2022/2024;
coNSidEraNdo a resolução n° 654 de 01 de abril de 2021 do conselho 
Nacional de Saúde que dispõe acerca das regras referentes à prorrogação de 
mandatos no âmbito dos conselhos de Saúde e dá outras providências;
coNSidEraNdo a resolução n° 21 de 22 de junho de 2021 do conselho 
Estadual de Saúde (Pa) que aprovou regras referentes à prorrogação de man-
datos no âmbito dos conselhos de Saúde do Estado do Pará, com base na 
resolução n° 654 – cNS;
coNSidEraNdo a resolução nº 003/2021 do conselho Municipal de Saúde 
de curionópolis, que aprova Prorrogação do Mandato do conselho Municipal 
de Saúde de curionópolis com o compromisso de se realizar a conferência até 
o mês de maio do ano de 2022.
decreta
art. 1° fica prorrogado o mandato atual do conselho Municipal de Saúde, 
eleito no ano de 2019, por mais 180 (cento e oitenta) dias ou até a realização 
da conferência Municipal de Saúde, o que ocorrer primeiro.
art. 2° a Secretaria Municipal de Saúde deve adotar as providencias necessá-
rias para realizar a conferência Municipal de Saúde.
art. 3° relação de conselheiros de Saúde e suas respectivas Entidades no 
anexo i.
art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2022.
Gabinete da Prefeita Municipal de curionópolis, Estado do Pará, em 25 de 
janeiro de 2022.

MariaNa aZeVedo de soUsa MarQUeZ
Prefeita Municipal

aNeXo i
coMPosiÇÃo do coNseLHo MUNiciPaL 

de saUde de cUrioNÓPoLis
BiÊNio  2019-2021

seGMeNto Gestor

secretaria titULar sUPLeNte
SEcrETaria MUNiciPal 

dE SaÚdE EliZETH rodriGUES alMEida aBrEU EdiSoN da SilVa SoUZa

SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo lUcia rEGiNa PErEira doS SaNToS aNGEla do NaSciMENTo SaNToS liMa

SEcrETaria MUNiciPal 
dE aSSiSTÊNcia Social HEiTor Marcio PiNHEiro roSiMar aNGElica da SilVa raMoS

seGMeNto UsUÁrio

eNtidade titULar sUPLeNte
PaSToral da 

criaNÇa EdNa lUcia ViEira aliNE SaNToS dE alENcar

fraNci Vida aNToNia NoEMia dE JESUS JoSEliNa GoMES da SilVa aMaral
aSSociaÇÃo doS 

coMErciaNTES dE 
cUrioNÓPoliS

aNToNio da coNcEiÇÃo SilVa JacKSoN SilVa rodrUGiES

oBra KolPiNG Maria alicE fEiToSa lUiZ MarcElo MoNTEiro aSSUNÇÃo

iGrEJa BETEl cElMa dE MElo GoMES MarcoS aUrElio carValHo PaiXÃo 
NolETo

ParoQUia NoSSa SE-
NHora daS GraÇaS fraNciSca alMEida da SilVa Maria daS dorES PacHEco da SilVa

seGMeNto traBaLHadores de saÚde

titULar sUPLeNte
EUrY aNE da coSTa MarTiNS rEGiNa liMa dE SoUSa

Maria JoSÉ fEiToSa do NaSciMENTo GilZa da SilVa MiraNda
ValcacilENE fErrEira doS SaNToS JUlia Maria dE alMEida
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ELDORADO DO CARAJÁS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de eLdorado dos caraJas
aViso de LicitaÇÃo

o município  de eldorado dos carajás, por intermédio do fundo Municipal 
de Educação torna pública a reabertura da licitação coM criTÉrio dE JUl-
GaMENTo MENor PrEÇo Por iTEM, NoS TErMoS da lEi Nº 10.520, dE 17 
dE JUlHo dE 2002, do dEcrETo Nº 10.024, dE 20 dE SETEMBro dE 2019, 
do dEcrETo Nº 7.746, dE 05 dE JUNHo dE 2012, do dEcrETo N° 8.538, 
dE 06 dE oUTUBro dE 2015, aPlicaNdo-SE, SUBSidiariaMENTE, a lEi Nº 
8.666, dE 21 dE JUNHo dE 1993, E aS EXiGÊNciaS ESTaBElEcidaS NESTE 
EdiTal. lEi coMPlEMENTar Nº 123/06 E 147/2014, E dEMaiS lEGiSlaÇÃo 
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-001 fME. objeto: SiSTEMa dE rEGiSTro 
dE PrEÇo Para EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
PrESTar SErViÇo dE locaÇÃo do TraNSPorTE EScolar dE Eldorado 
do caraJáS - Pa. reabertura 17/02/2022 08hs00min. o mesmo encontra 
disponível nos site do TcM-Pa e Portal da Transparência e Prefeitura municipal 
de Eldorado dos carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/portal-da-
transparencia , será realizado através do portal www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. tiago Pereira costa Pregoeiro Municipal.

o município  de eldorado dos carajás, por intermédio da Prefeitura Muni-
cipal de Eldorado dos carajás, torna pública a licitação coM criTÉrio dE JUl-
GaMENTo MENor PrEÇo Por iTEM, NoS TErMoS da lEi Nº 10.520, dE 17 
dE JUlHo dE 2002, do dEcrETo Nº 10.024, dE 20 dE SETEMBro dE 2019, 
do dEcrETo Nº 7.746, dE 05 dE JUNHo dE 2012, do dEcrETo N° 8.538, 
dE 06 dE oUTUBro dE 2015, aPlicaNdo-SE, SUBSidiariaMENTE, a lEi Nº 
8.666, dE 21 dE JUNHo dE 1993, E aS EXiGÊNciaS ESTaBElEcidaS NESTE 
EdiTal. lEi coMPlEMENTar Nº 123/06 E 147/2014, E dEMaiS lEGiSlaÇÃo 
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-003 PMEc.  objeto: SiSTEMa dE rEGiS-
Tro dE PrEÇo Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE 
GÊNEroS aliMENTÍcioS Para aTENdEr diVErSaS SEcrETariaS do MU-
NicÍPio dE Eldorado do caraJáS. abertura  18/02/2022 08hs00min. o 
mesmo encontra disponível nos site do TcM-Pa  e Portal da Transparência e 
Prefeitura municipal de Eldorado dos carajás https://www.eldoradodocarajas.
pa.gov.br/portal-da-transparencia , será realizado através do portal www.por-
taldecompraspublicas.com.br. tiago Pereira costa Pregoeiro Municipal.

o município  de eldorado dos carajás, por intermédio do fundo Municipal 
de Saúde torna pública a licitação coM criTÉrio dE JUlGaMENTo MENor 
PrEÇo Por iTEM, NoS TErMoS da lEi Nº 10.520, dE 17 dE JUlHo dE 2002, 
do dEcrETo Nº 10.024, dE 20 dE SETEMBro dE 2019, do dEcrETo Nº 
7.746, dE 05 dE JUNHo dE 2012, do dEcrETo N° 8.538, dE 06 dE oUTU-
Bro dE 2015, aPlicaNdo-SE, SUBSidiariaMENTE, a lEi Nº 8.666, dE 21 
dE JUNHo dE 1993, E aS EXiGÊNciaS ESTaBElEcidaS NESTE EdiTal. lEi 
coMPlEMENTar Nº 123/06 E 147/2014, E dEMaiS lEGiSlaÇÃo PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 9/2022-004 fMS.  objeto: SiSTEMa dE rEGiSTro dE PrE-
Ço Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE GÊNEroS 
aliMENTÍcioS Para aTENdEr  a SEcrETaria dE SaÚdE  do MUNicÍPio 
dE Eldorado do caraJáS. aBErTUra 21/02/2022 08hs00min. o mesmo 
encontra disponível nos site do TcM-Pa  e Portal da Transparência e Prefeitura 
municipal de Eldorado dos carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/
portal-da-transparencia , será realizado através do portal www.portaldecom-
praspublicas.com.br. tiago Pereira costa Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 757718


