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Conforme Condições e Exigências Impostas no edital e seus anexos e em 
conformidade com o Projeto, Especificações Técnicas, Memoriais e Demais 
Documentos. Contratado: Provalle Projetos e Construções Civis Ltda - Me, 
CNPJ: 03.636.328/0001-97.  Valor global R$4.934.928,17 (quatro mi-
lhões, novecentos e trinta e quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e 
dezessete centavos). Vigência 05/09/2022 a 05/09/2023.

Protocolo: 849729
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
AVISOS DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 074/2022/FMAS 
A Prefeitura Municipal de Castanhal, por intermédio da Secretaria Mu-
nicipal de Suprimento e Licitação torna público a abertura do Processo Licita-
tório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 
074/2022/FMAS, cujo objeto é Contratação de Empresa Especializada para 
fornecimento de Gêneros Alimentícios, Destinado a atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Assistência Social, Neste Município de Castanhal/
Pa por um período de 12 (doze) meses. A sessão pública de Pregão Eletrôni-
co terá início com a divulgação das Propostas de Preços e início da etapa de 
lances no dia 20/09/2022às 09:00 horas. O Edital estará disponível nos si-
tes: https://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/  e www.
comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da 
data da publicação. Benedita Ribeiro de Lima Neta - Pregoeira do Fundo 
Municipal de Assistência Social de Castanhal.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022/FMS. Objeto: Contratação de Em-
presa Especializada Para Prestação de Serviço de Seguro Total Automotivo 
Para Os Veículos (Ambulâncias) pertencente à frota de Atendimento Móvel 
de Urgência do Samu 192, com Inclusão de seguro para equipe (condu-
tor/ passageiro) e terceiros, para atender as Necessidades da Unidade de 
Suporte Básico do Samu-192, Neste Municipio de Castanhal/Pa. A sessão 
pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de 
preços e etapa de lances no dia 22/09/2022, às 09:00 horas). O edital es-
tará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparen-
cia/licitacoes-contratos-e-convenios; 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: 849730
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Cumaru do Norte, informa aos interessados, que reali-
zara licitação, que será adiado a abertura dos envelopes de propostas para 
o dia 12/09/2022 às 08:30, referente ao Processo nº 057/2022, Concor-
rência Pública nº 002/2022 Tipo Menor Preço global. Objeto: Contratação 
de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços da 
obra de pavimentação asfáltica de 7KM na PA-287 no Município de Cumaru 
do Norte-PA, Convênio nº 157/2022 que entre si celebram a Secretaria de 
Estado de Transportes - SETRAN e a Prefeitura Municipal de Cumaru do 
Norte. Vilamon P. Ramos - Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Cumaru do Norte, informa aos interessados, que rea-
lizara licitação, dia 26/09/2022 às 08:30, Processo nº 062/2022, Tomada 
de Preço nº 009/2022 Tipo Menor Preço global. Objeto: Construção de três 
salas de aulas na Escola Osvaldo Carlos Gama Agrovila na Vila Estela do 
Pará, zona rural, 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. Vilamon P. Ramos  Presidente da CPL.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Municipal de Saúde Processo Administrativo nº 024/2022, Tomada 
de Preço n°. 002/2022. Objeto: Reforma e ampliação do prédio do posto 
de saúde do centro de Cumaru do Norte - PA. 2º Termo Aditivo ao Contrato 
nº. 167/2022 - PB Construtora EIRELI, CNPJ: 43.914.098/0001-03. Obje-
to do Termo: Prorrogação de Vigência de Execução de obra. Vigência de 
06/09/2022 até 05/11/2022.

Protocolo: 849733
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURIONÓPOLIS
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022
Na matéria publicada no dia 06 de setembro de 2022
ONDE SE LÊ:
contratação de empresa especializada em fornecimento de aparelho de 

equipamentos e materiais de fisioterapia para atender demandas da Secre-
taria Municipal de Saúde de Curionópolis.
LEIA-SE:
Contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos 
e materiais de fisioterapia para atender demandas da Secretaria Municipal 
de Saúde de Curionópolis. Curionópolis, 08 de setembro de 2022 – Daniel 
de Jesus Macedo – Pregoeiro.

Protocolo: 849332
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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 REABERTURA da 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, subsidiariamen-
te, 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- 040 PMEC.  Objeto: Aquisição de veículo ad-
ministrativo com carroceria aberta para atender as necessidades do fundo 
municipal de meio ambiente do município de eldorado do Carajás-PA. Aber-
tura 21/09/2022 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-transparen-
cia, será realizado através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Tiago Pereira Costa Pregoeiro Municipal.
O município  de Eldorado dos Carajás, por intermédio do Fundo Muni-
cipal 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, 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 SRP Nº 9/2022-
042 PMEC.  Objeto: Eventual contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de fornecimento de passagens para transporte de 
passageiros em ônibus rodoviários, que compreende a reserva, emissão, 
marcação e remarcação, endosso de bilhetes de passagens terrestres em 
âmbito nacional, intermunicipais e interestaduais, destinados aos pacien-
tes e usuários do T.F.D - tratamento fora do domicilio. Abertura 21/09/2022 
14hs00min. 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 atra-
vés do portal www.portaldecompraspublicas.com.br. Tiago Pereira Costa 
Pregoeiro Municipal.
O município  de Eldorado dos Carajás, por intermédio do Fundo Munici-
pal de Saúde , torna pública a REABERTURA  licitação com critério de julga-
mento 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 complemen-
tar nº 123/06 e 147/2014, e demais legislação Pregão Eletrônico SRP Nº 
9/2022-021 PMEC.  Objeto: sistema de registro de preço para contratação 
de empresa para aquisição de insumos e materiais técnicos e odontológi-
cos. Abertura 22/09/2022 08hs00min. O mesmo encontra disponível nos 
site do TCM-PA  e Portal da Transparência e Prefeitura municipal de Eldora-
do dos Carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/portal-da-trans-
parencia , será realizado através do portal www.portaldecompraspublicas.
com.br. Tiago Pereira Costa Pregoeiro Municipal.
O Município de Eldorado dos Carajás, por intermédio da Prefeitura Mu-
nicipal de Eldorado dos Carajás torna pública a REABERTURA  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 Ele-
trônico SRP Nº 9/2022-015 PMEC.  Objeto: Sistema de registro de preço 
para futura de aquisição de peças com reposição e serviços de manutenção 
em centrais de ar, ar condicionado, geladeiras, bebedouros, freezer e fri-
gobar. Abertura 23/09/2022 08hs00min. O mesmo encontra disponível nos 
site do TCM-PA  e Portal da Transparência e Prefeitura municipal de Eldora-
do dos Carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/portal-da-trans-
parencia , será realizado através do portal www.portaldecompraspublicas.
com.br. Tiago Pereira Costa Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 849735


