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aViso de LicitaÇÃo. credeNciaMeNto Nº 001/2022. 
o Município de aurora do através da presidente da c.P.l. torna público a 
abertura de processo licitatório para credenciamento de empresa especia-
lizada na prestação de serviços de atividades de enfermagem com ênfase 
em enfermagem dermatológica e estomaterapia (tratamento de feridas, 
estomias e incontinência), serviços de educação continuada e permanente 
na saúde, bem como fornecimento de tecnologias para tratamento de feri-
das complexas (coberturas ativas), a fim de prestar serviços de tratamento 
de feridas complexas crônicas e agudas dos pacientes do programa “me-
lhor em casa” e da rede básica de saúde, bem como realizar capacitação 
para a equipe de enfermagem, para atender à necessidade existente da 
população de forma complementar do sistema Único de saúde - sus do 
Município de aurora do Pará - Pa. Prazo para entrega da documentação 
11/07/2022 a 14/07/2022de 08:30hs às 12:00hs, na sala de reunião da 
comissão Permanente de licitação - cPl, situada na rua raimunda Men-
des de Queiroz no 306 bairro: vila Nova cidade: aurora do Pará, no portal 
da transparência https://auroradopara.pa.gov.br e poderá ser solicitado 
pelo email: licitacaoaurorapara@gmail.comdesta municipalidade. vilani 
cristina santos Preste - Presidente da cPl.

Protocolo: 817693
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo. coNcorrÊNcia 

Nº 3-001/2022. 
após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Exmo. sr. Prefeito 
Municipal,infra-assinado, com base no art. 38, inciso vii, c/c art. 43, inciso 
vi, da lei n°. 8.666/93, resolve: 1. HoMoloGar o processo licitatório em 
destaque, do tipo menor preço, que tem por objeto a execução da seguinte 
obra: construção de contenção em gabião, passeio e meio-fio em parte da 
orla da praia da fazendinha, localizada na Beira-Mar, bairro fazendinha, con-
forme edital. 2. adJUdicar o objeto do certame à empresa: Norte do Brasil 
operações de terminais ltda, cNPJ n°. 04.319.889/0001-25, com o valor de 
r$ 2.152.608,44 (dois milhões, cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e oito 
reais e quarenta e quatro centavos). 3. dEtErMiNar que sejam adotadas as 
medidas cabíveis para contratação da referida empresa, conforme item 18 do 
edital. José renato ogawa rodrigues - Prefeito Municipal.

Protocolo: 817694
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

 estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de retiFicaÇÃo de LicitaÇÃo - toMada de PreÇos - 
Nº. 003/2022-tP, 

publicada no doU seção 3-pag. 287, doE-ioEPa edição nº 35.000-pag. 
144 e Jornal da amazonia-Gerais-4, ambos publicado no dia 08.06.2022.
no preambulo onde se lê: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Na 
rEcUPEraÇÃo E MaNUtENÇÃo dE Estradas viciNais. Leia-se oBJEto: 
contratação de Empresa Para Prestação dos serviços construção de Um Gi-
násio Poliesportivo No Município de Brasil Novo/Pa. Esclarece a empresa v. 
s. serviços de locações Eireli, que no item 10.6.6 poderá ser apresentada a 
Certidão de Habilitação Profissional dentro de sua validade, nos termos da 
resolução cfc nº 1.637/2021. considerando que as alterações não afetam a 
formulação da proposta, nem restringe a competitividade, a data de abertura 
permanece para o dia 24/06/2022, às 09:00 horas. o ato está disponível no 
nos sites www.brasilnovo.pa.gov.br e www.tcm.pa.gov.br (geo obras).
valdiney Batista de freitas.
Presidente da cPl.

Protocolo: 817701
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de iNeXiGiBiLidade. iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 06/2022 - PMc. 
a Prefeitura Municipal de cametá, cNPJ nº 05.105.283/0001-50, com 
base no art. 25, iii da lei federal nº 8.666/93, aUtoriZa E ratifi-
ca a inexigibilidade de licitação cujo objeto: contratação de pessoa 
jurídica para realização de show musical, por atração musical conhe-
cida como forrozãotropykália, consagrada pela opinião pública e pela 
crítica especializada, em comemoração do arraial do padroeiro do 
município de cametá,em favor de Planeta Music Gravações, Edições 
Musicais e Eventos ltda, cNPJ: 43.944.695/0001-72, valor total r$ 
80.000,00.data da ratificação: 22/06/2022. victor correa cassia-
no, Prefeito Municipal de cametá. ordenador de despesas.

eXtrato de coNtrato. iNeXiGiBiLidade Nº 06/2022 - PMc. 
objeto: contratação de pessoa jurídica para realização de show musical, 
por atração musical conhecida como forrozão tropykália, consagrada pela 
opinião pública e pela crítica especializada, em comemoração do arraial 
do padroeiro do município de cametá. contrato nº 1.iNEX.06/2022-PMc. 
contratante: Prefeitura Municipal de cametá, cNPJ nº 05.105.283/0001-
50. contratado: Planeta Music Gravações, Edições Musicais e eventos 
ltda, cNPJ: 43.944.695/0001-72. valor total r$ 80.000,00. vigência: 
22/06/2022 a 22/09/2022. ordenador: victor correa cassiano, Prefeito 
Municipal de cametá.

Protocolo: 817704

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de LicitaÇÃo. toMada de PreÇo Nº 005/2022. 

a Prefeitura Municipal de capanema/Pa, comunica a quem faça interessar, 
que realizará licitação, modalidade: tomada de Preço nº 005/2022-PMc, ob-
jeto: reforma de Prédio Para instalações da Guarda Municipal e secretaria 
Municipal de trânsito, no Município de capanema/Pa.  abertura: 12/07/2022, 
as 09:00h. Edital disponível no site da oficial da entidade: www.capanema.
pa.gov.br. Henie Maria Neves de sousa - Presidente da cPl.

Protocolo: 817706

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

o Município de cumaru do Norte, torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que realizara licitação, dia 08/07/2022 às 08:30, Processo nº 
051/2022, tomada de Preço nº 006/2022 tipo Menor Preço global. objeto: 
contratação de empresa para pavimentação de 2,00 Km de cBUQ divididos 
em duas vias ambas com 7Metros de largura, com drenagem profunda com 
extensão de 22 Metros e diâmetro de 1,00M, calçadas e meio fio com sarje-
ta, no Município de cumaru do Norte, NEstE Estado”, através do repasse 
de recursos financeiros e estabelecimento de bases gerais de mútua coo-
peração entre o Estado do Pará, através da sEdoP e o Município de cuma-
ru do Norte. o edital completo estará à disposição no site: www.pmcn.
pa.gov.br. informações no e-mail licitacao@pmcn.pa.gov.br. o Município 
de cumaru do Norte, torna público, para o conhecimento dos interessados, 
que realizara licitação, dia 11/07/2022 às 08:30, Processo nº 052/2022, 
tomada de Preço nº 007/2022 tipo Menor Preço global. objeto: reforma 
do Hospital Municipal João vieira da cunha, no Município de cumaru do 
Norte, Neste Estado”, através do repasse de recursos financeiros e esta-
belecimento de bases gerais de mútua cooperação entre o Estado do Pará, 
através da sEdoP e o Município de cumaru do Norte. o edital completo 
estará à disposição no site: www.pmcn.pa.gov.br. informações no e-mail 
licitacao@pmcn.pa.gov.br. cumaru do Norte - Pa, 22 de junho de 2022.  
vilamon P. ramos - Presidente da cPl.

Protocolo: 817712

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ELDORADO DO CARAJÁS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de eLdorado dos caraJas
ato aViso de LicitaÇÃo

o Município de Eldorado dos carajás, por intermédio da Prefeitura Municipal 
de Eldorado do 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 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 9/2022-033 PMEc.  ob-
jeto: registro de preços com vistas à eventual contratação de empresa espe-
cializada no fornecimento de refeições preparadas e hospedagem na cidade 
de Eldorado do carajás-Pa, em atendimento da prefeitura municipal, diversas 
secretarias e fundos de acordo com as especificações, quantitativos contidos 
no termo de referencia. abertura 05/07/2022 08 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.


