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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico N.º 059/2022/PMaP
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento 02 (duas) moto-
cicletas, destinado atender as necessidades da secretaria municipal de educação 
de aurora do Pará/Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a 
divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 18/08/2022, às 
08:30 horas. o edital estará disponível nos sites: o edital estará disponível nos 
sites: https://auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php e www.comprasnet.gov.br e 
e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com, a partir da data da publicação. antonia 
tassila Farias de araújo - Pregoeira/PMaP.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 060/2022/PMaP 
objeto: contratação de empresa para fornecimento de refeições acondiciona-
das em marmitex, visando atender as necessidades da prefeitura municipal de 
aurora do Pará, e demais secretarias que compõem a esfera municipal. a sessão 
pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de preços 
e etapa de lances no dia 18/08/2022, às 11:30 horas. o edital estará disponí-
vel nos sites: o edital estará disponível nos sites: https://auroradopara.pa.gov.
br/licitacao.php e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.
com, a partir da data da publicação. antonia tassila Farias de araújo - Pre-
goeira/PMaP.

Protocolo: 835760

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BAGRE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BaGre
aViso de retiFicaÇÃo

Na publicação do aviso de licitação da concorrência N 02/2022, circulado no 
d.o.U pág. 266, ioEPa pág. 190 e JorNal aMaZÔNia pág. 4 em 11/07/2022 
oNde LÊ-se: data da Sessão: 15 de agosto de 2022, Leia-se: data da Sessão 
16 de agosto de 2022. a sessão que estava marcada para o dia 15/08/2022 às 
09h00min, fica a mesma republicada com abertura para o dia 16/08/2022 às 
09h00min (Horário local). considerado o feriado do dia 15 de agosto 2022 (ade-
são do estado do Pará à independência do Brasil). Novo Edital em: www.bagre.
pa.gov.br informações: licitacao@bagre.pa.gov.br.

Protocolo: 835761

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BANNACH

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BaNNacH- Pa
aViso de LicitaÇÃo

a comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Banna-
ch - Pa, nomeado através da portaria nº002/2022, avisa aos interessados que 
realizará licitações no seguinte endereço: av. Paraná nº27 - centro - Bannach 
- Pa, cEP: 68.388-000 - (sala da cPl), na modalidade: ToMada dE PrEÇo 
Nº002/2022. TiPo MENor PrEÇo GloBal. No dia 22 de agosto de 2022, às 
10:00 horas. objeto: contratação de empresa especializada para revitalização 
da Praça da Bíblia na sede do município de Bannach - Pa, conforme convênio 
nº22/2022- SEEl. ToMada dE PrEÇo Nº003/2022. TiPo MENor PrEÇo Glo-
Bal.  No dia 22 de agosto de 2022, às 14:00 horas. objeto: contratação de 
empresa especializada para Pavimentação em Blokret Sextavado em ruas e ave-
nidas da Sede do Município de Bannach - Pa, conforme convenio Nº219/2022 - 
SEdoP. cópias dos Editais serão obtidas através do e-mail cplbannach@outlook.
com  ou ainda na sala da comissão de licitação, no endereço acima, no horário 
de 08:00 as 14:00, de segunda a sexta, exceto feriado. Bannach - Pa, 02 de 
agosto de 2022. NeeMias GaMa FerNaNdes-Presidente da cPl

Protocolo: 835763

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico sisteMa de reGistro de PreÇos Nº 028/2022 
objeto: contratação de empresa para futura e eventual aquisição de material de 
copa e cozinha para atender a rede Municipal de Ensino - rME, de acordo com as 

quantidades e especificações contidas no Termo de referência. data de abertura: 
18/08/2022 hora: 10h00 (horário local). local: www.portaldecompraspublicas.
com.br. retirada do Edital: o edital da referida licitação encontrar-se-á à dispo-
sição para consulta e download nos sites www.benevides.pa.gov.br e www.tcm.
pa.gov.br. ordenadora de despesa: Maria do socorro Fernandes de oliveira 
- secretária de educação de Benevides/Pa.

Protocolo: 835764

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
aViso de LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2022

tipo Menor Preço por iteM oBJETo: Seleção e contratação de empresas 
para o fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar. aBErTUra: 
17/08/2022, às 09:30 horas. local da SESSÃo PÚBlica: (www.licitanet.com.
br).  o Edital e seus anexos estarão disponíveis para download na plataforma 
www.licitanet.com.br, nos portais www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações con-
sultas) e Portal Transparência do Município de Brasil Novo (https://brasilnovo.
pa.gov.br). informações e retiradas no Setor de licitações localizado no Prédio 
da Prefeitura Municipal Brasil Novo, na av. castelo Branco, 821, centro-Brasil 
Novo-Pará.

WedersoN NoiMiNcHe
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 835765

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
eXtrato de coNtrato 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2022 - FMs
coNtrataNte - PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo/FUNdo 
MUNiciPaL de saÚde, coNTraTado: d P aGUiar EirEli - EPP - cNPJ: 
33.834.782/0001-13 - contrato administrativo nº. 0126/2022 fMS, no valor de 
r$ r$ 453.660,49 (Quatrocentos e cinquenta e três mil, seiscentos e sessen-
ta reais e quarenta e nove centavos.), oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
fUTUTra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE 
MaTErial E EQUiPaMENTo odoNTolÓGico No iNTErESSE do fUNdo MU-
NiciPal dE SaÚdE, dotação: - 1030202382.018 - Manutenção do centro de 
Especialidades odontológicas; 1030102022.010 - Manutenção do PaB - ESTa-
dUal; 1030102022.009 - Manutencao do Programa Saúde da família - PSf; 
1030102022.008 - Manutenção do Programa Saúde Bucal; 1030102022.005 - 
Manutencao do Programa Saude na Escola; -3.3.90.30.00 - material de consu-
mo; Equipamentos e material permanente -  4.4.90.52.00 Vigência: 20.07.2022 
a 31.12.2022.

eXtrato de coNtrato  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022 - FMs

coNtrataNte - PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo/FUNdo 
MUNiciPaL de saÚde, coNTraTado: d P aGUiar EirEli - EPP - cNPJ: 
33.834.782/0001-13 - contrato administrativo nº. 127/2022 fMS, no valor de 
r$ 1.000.000,10 (Hum milhão, de reais e dez centavos), oBJETo: registro de 
Preços, com o intuito de contratação de Empresa especializada No forneci-
mento de Material Técnico Hospitalar, objetivando atender as Necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Brasil Novo - Pa, dotação: - 10 301 0202 
2.007 - Manutenção do PaB-fiXo; - 10 301 0202 2.008 - Manutenção do Pro-
grama Saúde Bucal; - 10 301 0202 2.009 - Manutenção do Programa Saúde da 
família -PSf; - 10 301 0202 2.010 - Manutenção do PaB-ESTadUal; - 10 301 
0230 2.016 - Manutenção de insulinos dependentes; - 10 302 0238 2018 - Ma-
nutenção do centro de Especialidade odontológicas - cEo; - 10 302 0238 2.019 
- Manutenção do SaMU; - 10 302 0238 2.020 - Manutenção da Média complexi-
dade; - 10 305 0004 2.134 - combate ao covid -19; -3.3.90.30.00 - material de 
consumo; Vigência: 25.07.2022 a 31.12.2022.

eXtrato de coNtrato 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022 - FMs

coNtrataNte - PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo/FUNdo 
MUNiciPaL de saÚde, coNTraTado: BiS coMErcio & SErViÇoS lTda- 
cNPJ: 26.437.725/0001-35 - contrato administrativo nº. 131/2022 fMS, no va-
lor de rr$ 576.306,82 (Quinhentos e setenta e seis mil, trezentos e seis reais e 
oitenta e dois centavos), oBJETo: registro de Preços, com o intuito de contra-
tação de Empresa especializada No fornecimento de Material Técnico Hospi-
talar, objetivando atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
de Brasil Novo - Pa, dotação: - 10 301 0202 2.007 - Manutenção do PaB-fi-
Xo; - 10 301 0202 2.008 - Manutenção do Programa Saúde Bucal; - 10 301 
0202 2.009 - Manutenção do Programa Saúde da família -PSf; - 10 301 0202 
2.010 - Manutenção do PaB-ESTadUal; - 10 301 0230 2.016 - Manutenção 
de insulinos dependentes; - 10 302 0238 2018 - Manutenção do centro de 
Especialidade odontológicas - cEo; - 10 302 0238 2.019 - Manutenção do 
SaMU; - 10 302 0238 2.020 - Manutenção da Média complexidade; - 10 305 
0004 2.134 - combate ao covid -19; -3.3.90.30.00 - material de consumo; 
Vigência: 02.08.2022 a 31.12.2022.

eLYssoN LeoNarde KLoss
Secretário Municipal de Saúde de Brasil Novo

Protocolo: 835766


