
COMPANHIA DE SANEAMENTO
     DO PARÁ 

 
 

Av. Gov. Magalhães Barata, nº 1201 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 

 

A Companhia de Saneamento do Estado do Pará 

Pregoeiro, torna pública a abertura do processo licitatório 

040/2020, tipo “Menor Preço

engenharia especializada para Prestação dos Serviços de Engenharia Sanitária, 

Elétrica e Mecânica para Operação, Manutenção (preventiva e corretiva), com 

fornecimento de peças, materiais e mão de obra, bem como realização de servi

eventuais diversos, controle de qualidade, limpeza e conservação nos sistemas, 

instalações e equipamentos das Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário das 

Unidades Operacionais da COSANPA, no 

Conforme Especificação Técnica nº DO/030/2020

abertura realizar-se-á no dia

de Brasília no endereço eletrônico

UASG 925802. O Edital encontra

endereços eletrônicos

http://www.compraspara.pa.gov.br/

 

 

 

 

 

COMPANHIA DE SANEAMENTO 

 
 

Av. Gov. Magalhães Barata, nº 1201 – São Brás - CEP: 66.060-
Fone: 3202-8534/8539 Belém-Pa 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 40/2020 

A Companhia de Saneamento do Estado do Pará - COSANPA, através de 

, torna pública a abertura do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

, tipo “Menor Preço Global”, cujo objeto é a Contratação de empresa de 

engenharia especializada para Prestação dos Serviços de Engenharia Sanitária, 

Elétrica e Mecânica para Operação, Manutenção (preventiva e corretiva), com 

fornecimento de peças, materiais e mão de obra, bem como realização de servi

eventuais diversos, controle de qualidade, limpeza e conservação nos sistemas, 

instalações e equipamentos das Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário das 

Unidades Operacionais da COSANPA, no Município de Marabá, 

ação Técnica nº DO/030/2020, parte integrante deste Edital

á no dia, 22 de Outubro de 2020, às 08h (Oito

endereço eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

. O Edital encontra-se disponível (gratuitamente), 

endereços eletrônicos: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

http://www.compraspara.pa.gov.br/ e http://www.cosanpa.pa.gov.br/

Belém,  07 d

André Rabêlo Queiroz 

Pregoeiro 

-901 

 

 

 

COSANPA, através de seu 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

Contratação de empresa de 

engenharia especializada para Prestação dos Serviços de Engenharia Sanitária, 

Elétrica e Mecânica para Operação, Manutenção (preventiva e corretiva), com 

fornecimento de peças, materiais e mão de obra, bem como realização de serviços 

eventuais diversos, controle de qualidade, limpeza e conservação nos sistemas, 

instalações e equipamentos das Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário das 

Município de Marabá, no Estado do Pará. 

parte integrante deste Edital. A 

Oito horas), horário 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ 

(gratuitamente), na internet, nos 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, 

http://www.cosanpa.pa.gov.br/. 

de Outubro de 2020. 


