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TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-001.

O Município de Aurora do através da presidente da C.P.L. Torna público a abertura
de processo Licitatório para contratação de empresa especializada na prestação de serviços
perfuração de poços artesiano, nas comunidades: Barrerinha, Cravinho, Fé em Deus, Boa Vista
do Jabuti Maior, Vila Nova Rio Capim, Vem de Deus, Bastiana, Cobrazmaracaxi, Vila
Irineumaracaxi, Km 7, Der e São Miguel, no município de Aurora do Pará, em conformidade
com projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias. A abertura será no
dia03/02/2022 às 08:30hs, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação - CPL,
situada na Rua Raimunda Mendes 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.

Aurora do Pará/Pa, 17 de janeiro de 2022
ANTONIA TASSILA FARIAS DE ARAÚJO

Pregoeira

VILANI CRISTINA SANTOS PRESTE
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH
AVISOS DE RETIFICAÇÃO

Na publicação extrato de contrato Nº 028/2022, firmado em 03 de janeiro de
2022, com a pessoa física: ROGÉRIO DO CARMO BENÍCIO, CPF: 007.972.742-51, publicado
no DOU de 13/01/2022, Seção 3, Nº 9, pág. 238, onde se lê: "CONTRATO Nº 028/2022.",
lê - se: " CONTRATO Nº 002/2022". Bannach-PA, 14 de janeiro de 2022.

Na publicação extrato de contrato Nº 015/2022, firmado em 03 de janeiro de
2022, com a pessoa empresa: HOSPITAL SAUDE DA FAMILIA LTDA ROGÉRIO DO CARMO
BENÍCIO, CPNPJ: 37.422.658/0001-00, publicado no DOU de 13/01/2022, Seção 3, Nº 9,
pág. 238, onde se lê: " Vigência: 03/01/2022 a 30/06/2022.", lê - se: " Vigência:
03/01/2022 a 31/12/2022".

]Bannach-PA, 14 de janeiro de 2022.
LUCINEIA ALVES DA SILVA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
R E T I F I C AÇ ÃO

No Extrato do Contrato Administrativo nº 20220015 do Pregão Eletrônico nº 9-
024/2021, publicado no D.O.U seção 3 pag. 258, Diário do Pará - B10 e Diário Oficial de
Barcarena nº 051/2022 ambos de 17/01/2022. onde lê-se: Processo Licitatório Pregão
Eletrônico nº 9-006/2021. Contratado Y. M. Garayeb - Me. leia-se: Processo Licitatório
Pregão Eletrônico nº 9-024/2021. Contratado Y. M. Gorayeb - Me.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Licitatório Pregão eletrônico nº 9-046/2021. Contrato nº 20220014. Contratante:
Prefeitura Municipal de Barcarena. Contratado: J D P Panificação Ltda CNPJ Nº
03.675.655/0001-58. Objeto: Fornecimento de Lanches, Refeições prontas do tipo
Marmitex, Gelo e outros para as Secretarias do Município de Barcarena, Estado do Pará.
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 31 de Dezembro de 2022. Valor Total R$
76.515,50. Dotação Orçamentária: 02-02.06-04.122.0064.2.014-02.18-13.122.0064.2.037-
02.22-04.122.0064.2.085-02.21-15.122.0064.2.075-02.17-04.122.0064.2.027-02.09-
04.123.0064.2.026-3.3.90.30.00-3.3.90.30.07.Assinatura: 11/01/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO

PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEGEP
AVISO DE DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 01/2022 - PROMABEN
BRASIL
Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova - PROMABEN II
Contrato de Empréstimo Nº 3303 OC/BR
Setor: Saneamento
Nome do Processo de Seleção: Supervisão das Obras do PROMABEN II.
Referência 6º Plano de Aquisição - BR-L1369-P7255.
Data Limite: 04/02/2022

O Município de Belém/PA recebeu um Financiamento do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) para implementação do Programa de Saneamento Básico da Bacia da
Estrada Nova - PROMABEN II, e pretende utilizar parte dos recursos para a seleção e
contratação de serviços de consultoria para a supervisão das obras do Promaben II, como a
seguir descrito.

Os serviços de consultoria para a supervisão das obras do PROMABEN II requerem
experiência em supervisão de obras de esgotamento sanitário, com diversos tipos de solução
de tratamento de esgotos, e, ainda, em supervisão de obras e elaboração de projetos de
esgotamento sanitário com a adoção da metodologia de esgotamento condominial. Além disso
é requerida experiência em elaboração de projetos, supervisão e execução de obras nas áreas
habitacionais (concreto armado, alvenaria estrutural, concreto monolítico), fundação, sistema
de abastecimento de água, sistema de coleta e tratamento de esgoto, estação de tratamento
de esgoto, emissários subaquáticos, sistema de rede de drenagem, macrodrenagem (canais
abertos e fechados), pavimentação e terraplanagem.

A Unidade Coordenadora do Programa - UCP, responsável pelo acompanhamento
e gerenciamento do PROMABEN II, convida empresas e/ou instituições de consultoria elegíveis
para apresentar manifestações de interesse para prestação dos Serviços mencionados. As
firmas consultoras interessadas deverão fornecer informações que indiquem que estão
qualificadas para executar os Serviços (mediante a apresentação do portfólio por meio de
folhetos, brochuras, devendo constar a descrição de serviços similares realizados, experiência
em condições semelhantes, disponibilidade de profissionais da equipe técnica com
conhecimentos necessários).

As empresas serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos
nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento - BID, GN 2350-15, e poderão participar todas as empresas de países de
origem que forem elegíveis, conforme definido nestas políticas. A lista curta deve incluir no
mínimo 5 (cinco) e no máximo 8 (oito) empresas elegíveis com uma ampla cobertura
geográfica.

As empresas poderão associar-se com outras empresas na forma de uma joint
venture/consórcios ou por meio de subcontrato para melhorar as suas qualificações. Para
efeito de formação da lista curta, a nacionalidade de uma empresa é a do país em que está
legalmente constituída ou incorporada e, no caso de joint venture/consórcios, será considerada
a nacionalidade da empresa designada como representante.

A empresa será selecionada mediante Seleção Baseada na Qualidade e no Custo -
SBQC, como definido nas Políticas do BID para Consultoria.

Maiores informações podem ser obtidas no endereço indicado a seguir, no horário
das 09:00 às 12:00h. e das 14:00 às 17:00h

Devido as medidas de restrição impostas pela pandemia de COVID-19, as
Manifestações de interesse deverão ser entregues em meio eletrônico por e-mail:
licitacoes.promaben@gmail.com ou ferramenta de compartilhamento de arquivos, até
04.02.2022, às 14 horas, indicando em suas pastas o título a que se refere o Convite à
Manifestação de Interesses, sob pena de não serem consideradas.

Prefeitura Municipal de Belém
Av. Bernardo Sayão, 3224 - Condor, Belém - PA, 66033-190
Tel.: 55 91 984632091
E-mail: licitacoes.promaben@gmail.com

Em 17 de janeiro de 2022
RODRIGO RODRIGUES

Coordenador da Unidade de Gestão do Promaben II

AVISO DE DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA - 02/2022 - PROMABEN
BRASIL
Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova - PROMABEN II
Contrato de Empréstimo Nº 3303 OC/BR
Setor: Saneamento
Nome do Processo de Seleção: Elaboração de Projetos Executivos de macrodrenagem,
microdrenagem, viário (PASSIVO) das obras da Bacia de Acumulação - Ilha Bela; do Canal
de descarga, Sistema de comportas e do Canal da B. Sayao; além do Canal da
Generalíssimo e Dr. Moraes. (Y na subbacia 2)
Referência 6º Plano de Aquisição - BR-L1369-P7256.
Data Limite: 04/02/2022

O Município de Belém/PA recebeu um Financiamento do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) para implementação do Programa de Saneamento Básico da
Bacia da Estrada Nova - PROMABEN II, e pretende utilizar parte dos recursos para a
seleção e contratação de serviços de consultoria acima referenciados.

Os serviços de consultoria pretendidos ("Serviços") têm execução estimada em
06 meses. Os serviços requerem experiência na elaboração dos seguintes produtos:

1 -Fase preliminar, compreendendo plano de trabalho, cronograma de execução
dos serviços e serviços topográficos com levantamentos de campo e realização de
sondagens; 2 - Elaboração de Estudos e Análises, contemplando diagnóstico dos sistemas
existentes e elaboração de estudos ambientais com vista ao licenciamento ambiental
através do EIV/RIV, PCA e audiências públicas da bacia de detenção; 3 - Elaboração dos
Projetos Executivos de Construção, contemplando canais de macrodrenagem, bacia de
detenção, projetos geométricos, de terraplenagem, pavimentação, urbanização,
paisagismo, sinalização, sistema de comportas do canal de descarga, obras de artes
especiais e projetos complementares; 4 - Elaboração de Projetos Executivos de
Recuperação, compreendendo macrodrenagem, microdrenagem e sistema viário; 5 - Fase
de documentação, compreendendo orçamentos, memoriais descritivos e de cálculo,
manuais de operação e manutenção, cronograma de execução de obras, termo de
referência de obras, especificações técnicas, critérios de medição, pagamento e
documentações complementares.

A Unidade Coordenadora do Programa - UCP, responsável pelo
acompanhamento e gerenciamento do PROMABEN II, convida empresas e/ou instituições
de consultoria elegíveis para apresentar manifestações de interesse para prestação dos
Serviços mencionados. As firmas consultoras interessadas deverão fornecer informações
que indiquem que estão qualificadas para executar os Serviços (mediante a apresentação
do portfólio por meio de folhetos, brochuras, devendo constar a descrição de serviços
similares realizados, experiência em condições semelhantes, disponibilidade de
profissionais da equipe técnica com conhecimentos necessários).

As empresas serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos
nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID, GN 2350-15, e poderão participar todas as
empresas de países de origem que forem elegíveis, conforme definido nestas políticas. A
lista curta deve incluir no mínimo 5 (cinco) e no máximo 8 (oito) empresas elegíveis com
uma ampla cobertura geográfica.

As empresas poderão associar-se com outras empresas na forma de uma joint
venture/consórcios ou por meio de subcontrato para melhorar as suas qualificações. Para
efeito de formação da lista curta, a nacionalidade de uma empresa é a do país em que está
legalmente constituída ou incorporada e, no caso de joint venture/consórcios, será
considerada a nacionalidade da empresa designada como representante.

A empresa será selecionada mediante Seleção Baseada na Qualidade e no
Custo - SBQC, como definido nas Políticas do BID.

Maiores informações podem ser obtidas no endereço indicado a seguir, no
horário das 09:00 às 12:00h. e das 14:00 às 17:00h.

Devido as medidas de restrição impostas pela pandemia de COVID-19, as
Manifestações de interesse deverão ser entregues em meio eletrônico por e-mail:
licitacoes.promaben@gmail.com ou ferramenta de compartilhamento de arquivos, até
04.02.2022, às 14 horas, indicando em suas pastas o título a que se refere o Convite à
Manifestação de Interesses, sob pena de não serem consideradas.

Prefeitura Municipal de Belém
Av. Bernardo Sayão, 3224 - Condor, Belém - PA, 66033-190
Tel.: 55 91 984632091
E-mail: licitacoes.promaben@gmail.com

Belém - PA , 17 de janeiro de 2022
RODRIGO RODRIGUES

Coordenador da Unidade de Gestão do Promaben II

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° 7/2022-SEGEP

PROCESSO: 220/2021
O MUNICÍPIO DE BELÉM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO

GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEGEP, por intermédio do Pregoeiro designado pelo
Decreto Municipal nº 100.598/2021-PMB, torna público que fará realizar o certame
licitatório, em referência, no dia 31/01/2022 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) - Tipo
Menor Preço por Lote.

OBJETO: Registro de Preços, para futura e eventual "CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS PARA COQUETEL, COFFEE BREAK, BRUNCH E ALMOÇO/JANTAR
COM SERVIÇO DE GARÇOM PARA EVENTOS", com disponibilização de ambiente próprio,
para atender às peculiares demandas dos órgãos/entidades do Município de Belém, de
acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site:
www.comprasnet.gov.br

UASG: 925387
O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo

site/portal da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao

Belém/PA, 17 de janeiro de 2022.
JOSÉ GUEDES DA COSTA JÚNIOR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 8/2022-SESMA

PROCESSO Nº 25397/2021
O MUNICÍPIO DE BELÉM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA, por

intermédio da Pregoeira designado pelo Decreto Municipal nº 100.598/2021-PMB, torna público
que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 31/01/2022 às 09h00 (Horário de
Brasília/DF) - Tipo Menor Preço por Lote.

OBJETO: Registro de Preços, para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM POSTOS DE AGENTE DE PORTARIA
(PORTEIRO) COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA/PMB, de acordo com as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, UASG 925387.

LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br
O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal da

Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao

Belém/PA 17 de janeiro de 2022.
MÔNICA MEIRELES FRANCO

Pregoeira


