
diário oficial Nº 34.990   159Quarta-feira, 01 DE JUNHO DE 2022

te: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Saúde. cNPJ nº 
11.311.333/0001-58. contratada: H B comércio E Transporte de combustí-
veis ltda, cNPJ nº 37.202.666/0001-32, Valor Total r$618.300,00. Vigência: 
26/05/2022 a 26/05/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri. coNTraTo 
Nº 12.PE.049/2021-PMc/SEMaS. contratante: Prefeitura Municipal de ca-
metá/Secretaria Municipal de assistência Social. cNPJ nº 18.782.228/0001-
46. contratada: H B comércio E Transporte de combustíveis ltda, cNPJ nº 
37.202.666/0001-32, Valor Total r$ 247.320,00. Vigência: 26/05/2022 a 
26/05/2023. Ordenador: Elane Pinto Cassiano.

CARTA CONVITE Nº 05/2022-SEMED 
Objeto: construção da Emef Piçarreira, No distrito de carapajó, Para aten-
der as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Nesta cida-
de de cametá.fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. coNTraTo Nº 
cc01.05/2022 - SEMEd. Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal 
de Educação. cNPJ Nº 18.782.198/0001-78. contratado: Marmorial Serviços 
de construções Eireli - Epp, cNPJ nº: 10.539.428/0001-60.Valor Total r$ 
325.257,71.Vigência: 30/05/2022 a 30/05/2023. Ordenador: Enio De Car-
valho, Secretário de Educação.

Protocolo: 806879
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022-PMC-SRP 
Objeto: registro de Preços Para Eventual e futura aquisição de impresso-
ra Com Tecnologia Foto Termográfico (Laser Seco) Para Impressão de Exa-
mes d Radiografia e Mamografia, Bem Como Seus Insumos (Filmes), visando 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de capanema/
Pa. Sessão Pública: 13/06/2022 às 09h, horário de Brasília. Edital disponível 
em: www.portaldecompraspublicas.com.br. informações e-mail: cpl.capane-
ma2017@gmail.com/pregoeiracapanema@gmail.com. Laise Martins Leal 
- Pregoeira.

Protocolo: 806882
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 048/2022/FMS
Objeto: contratação de empresa para aquisição de material técnico para 
diagnóstico por imagem, destinados a  rede hospitalar, Unidade de Pronto 
atendimento e centro Municipal e diagnóstico, visando atender a rede de saú-
de pública do Município de castanhal/Pa. a sessão pública de Pregão Eletrôni-
co terá início com a divulgação das propostas de preços e etapa de lances no 
dia 13/06/2022, às 09:00 horas. o edital estará disponível nos sites: https://
castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/; www.comprasnet.
gov.br e no e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da 
publicação. Cleonice da Costa Trindade - Pregoeira/FMS.

Protocolo: 806883
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA
EXTRATO DE CONTRATO

Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte-PA. Processo licitatório nº 030/2022, 
Tomada de Preço nº 003/2022. contrato nº. 209/2022 - Terra Vermelha cons-
trutora e incorporadora Eireli, cNPJ: 31.262.722/0001-48. objeto: construção 
do Terminal rodoviária localizado na rua 01, Quadra 74, lotes 01, 28, 29 e 
30, Bairro centro, cumaru do Norte/Pa. Valor total r$ 885.550,54. Vigência: 
26/05/2022 a 31/12/2022. CELIO MARCOS CORDEIRO. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE TERMO DE RECISÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Processo Licitatório nº 043/2021, Pregão Eletrônico nº 058/2021. contra-
tada: chaves e chaves apoio administrativo lTda, cNPJ: 43.607.085/0001-83. 
objeto: fica rESciNdido contrato nº 024/2022 a partir do dia 27/05/2022, 
conforme a cláusula Nona, referente à registro de preços para aquisição eventu-
al e futura de kit de gêneros alimentícios (cestas básicas) destinados a atender as 
famílias em situação de vulnerabilidade social e emergencial, através do benefício 
eventual do município de cumaru do Norte - Pa.

Protocolo: 806885

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
AVISO DE LICITAÇÃO - 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022
A Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - PA, através da se-
cretaria Municipal de infraestrutura e desenvolvimento Urbano de conceição 
do araguaia-Pa, por intermédio da comissão permanente de licitação, torna 
público que fará realizar no dia 13 do mês de Junho de 2022 às 08:30 horas 
na sala de reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, situada à TV. 
Vereadora Virgolina coelho, nº 1145, São luiz ii, nesta cidade, licitação na 
modalidade Pregão na forma Presencial , tipo MENor PrEÇo, visando aQUi-
SiÇÃo dE 01 (UM) caMiNHÃo E 01 (UMa) PErfUraTriZ (coNJUNTo PEr-
fUraTriZ PNEUMáTica Para PErfUraÇÃo dE PoÇoS coM ProfUNdidadE 
dE aTÉ 200 METroS) coNforME coNVÊNio Nº 32/2022 - SEcrETaria dE 
ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da PESca/SEdaP, con-
forme especificações mínimas contidas neste termo e demais anexos. O edital 
deverá ser retirado junto à comissão Permanente de licitação das 08:00 as 
14:00 horas de segunda à sexta-feira. ou pelo o site: www.conceicaodoara-
guaia.pa.gov.br. conceição do araguaia-Pa, 31 de Maio de 2022. Heloisa 
Mendes Sousa Francisco. Presidente da CPL

Protocolo: 806887
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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 da Prefeitura Mu-
nicipal 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, decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, decreto nº 9.488, de 30 de agos-
to de 2018 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 9/2022-029 PMEc.  
Objeto: sistema de registro de preço para aquisição de óleos lubrificantes 
diversos e afins para atender as necessidades da frota de veículos próprios 
da prefeitura e de diversas secretarias do município de Eldorado do carajás/
Pa. abertura 13/06/2022 08 hs00min. 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.portaldecompraspublicas.com.br. 
Tiago Pereira Costa Pregoeiro Municipal.
O município  de Eldorado dos Carajás, por intermédio do fundo Municipal 
de Saúde torna pública a licitação 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 dE-
crETo Nº 7.746, dE 05 dE JUNHo dE 2012, dEcrETo N° 8.538, dE 06 dE 
oUTUBro dE 2015, decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, dEcrETo 
Nº 9.488, dE 30 dE aGoSTo dE 2018 aPlicaNdo-SE, SUBSidiariaMENTE, 
a lEi Nº 8.666, dE 21 dE JUNHo dE 1993, E aS EXiGÊNciaS ESTaBElEci-
daS NESTE EdiTal. lEi coMPlEMENTar Nº 123/06 E 147/2014, E dEMaiS 
lEGiSlaÇÃo PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-030 PMEc.  objeto: Sistema 
de registro de preço para contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços de confecção de uniformes e roupas hospitalares entre outros 
para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município 
de  Eldorado do carajás-Pa. abertura 13/06/2022 11 hs00min. o mesmo en-
contra 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.
O Município de Eldorado dos Carajás, por intermédio da Prefeitura Municipal 
de Eldorado dos carajás, 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, decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, decreto nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018 aplican-
do-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 9/2022-031 PMEc.  objeto: contratação de 
empresa para prestação de serviços de borracharia e socorro para conserto de 
pneus para atender de diversas secretarias do município de Eldorado do cara-
jás/Pa. abertura 14/06/2022 08 hs00min. 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-transparen-
cia , será realizado através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Tiago Pereira Costa Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 806889


