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MUNicÍPios
.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 032/2022-Pe-PMa 
o Município de abaetetuba/Pa, Pará, por meio da Prefeitura Munici-
pal torna público que no dia 10/08//2022, às 08h, no endereço eletrô-
nico www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na modalidade 
Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço por  item, no modo de 
disputa aberto, para  Eventual contratação do Serviço de recarga de Toner e 
cartuchos, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de assistên-
cia Social (SEMAS), conforme especificações e quantidades estabelecidas. A 
licitação será regida pela lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019 e lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
os interessados poderão obter o texto integral do Edital e todas as informa-
ções sobre a licitação através do acesso à página do Tribunal de contas do 
Município/Pa, www.portaldecompraspúblicas.com.br ou na sala da comissão 
Permanente de licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal de abaetetuba, 
situada à rua Siqueira Mendes, nº 1359, centro, cEP: 68440-000, no horário 
de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente. Josiane da costa Baia - se-
cretária Municipal de assistência.

Protocolo: 833272

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de coNtrato 

Processo adMiNistratiVo nº 2022/0110-001-PMa 
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022-Pe-PMa 

objeto: contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de combustíveis, 
com o objetivo de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Edu-
cação, Cultura e Desporto/ Fundo Municipal, conforme especificações e quan-
tidades constantes neste Termo de referência, por um período de 12 (doze) 
meses. contratante: fundo Municipal de Saúde - cNPJ 12.282.048/0001-
19. Contratada: E.M.C. Comércio de Refinados de Petróleo Ltda, CNPJ 
11.171.191/0002-51 - contrato adm. nº 2022/216-PE-PMa. Valor Global: r$ 
1.334.855,00. Vigência: 20/07/2022 a 31/12/2022. charles cezar tocan-
tins de souza - secretário de saúde.

Protocolo: 833273
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aVisos de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 2/2022-014 
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 
reforma de praça do vila nova, do município de aurora, em conformidade com 
projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias. convênio 159/2022 
- SEdoP. a abertura será no dia16/08/2022 às 08:30hs, 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.com desta municipalidade. Vilani cristina 
santos Preste - Presidente da cPL.

Protocolo: 833274
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtrato de coNtrato

origem: processo administrativo n°. 178/2022/ processo licitatório 
concorrência n°.3007/2022. contrato n°.1038/2022. contratante: Pre-
feitura Municipal de Barcarena. contratado: Best Transportes e construções 
ltda, cnpj: 83.332.908/0001-20. objeto: execução das seguintes obras/ser-
viços: construção de rede de drenagem pluvial profunda nos bairros Jardim 
cabano, Jardim Paraíso, luz divina, renascer com cristo, Nossa Senhora de 
fátima e Boa Vista, Barcarena, Pa. fundamento legal: lei n°. 8.666/93. Vi-
gência: 630 dias consecutivos. Valor total :r$ 18.766.120,41. dotação orça-
mentária/fonte de recursos: 02; 0221; 17 512 0060 1.077; 4.4.90.51.00; 
4.4.90.51.99; fonte: 150000000. data de assinatura: 27/07/2022.

Protocolo: 833275
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

  estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de LicitaÇÃo PreGÃo eeLtroNico Nº 022/2022-Pe
oBJeto: a aquisição de Maquinas, equipamentos e implementos agrícolas, 
proveniente do convenio Nº 921136/2021 - Mdr, Ministério de desenvolvi-
mento Regional e a Prefeitura Municipal de Brasil Novo, conforme especifica-
ções contidas no Termo de referência. abertura: 11/08/2022, às 09:30horas. 
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 consultas) e Portal Transpa-
rência do Município de Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br). informa-
ções e retiradas no Setor de licitações localizado no Prédio da Prefeitura 
Municipal Brasil Novo, na av. castelo Branco, 821, centro-Brasil Novo-Pará.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 833278
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtrato de terMo de FoMeNto. FoMeNto Nº 003/2022 

objeto: Apoio financeiro para a participação do CAMETÁ SPORT CLUB - CSC 
no campeonato paraense 2022. Valor: o Município de cametá repassará ao 
caMETá SPorT clUB-cSc, a quantia total de r$ 400.000,00(Quatrocentos 
mil reais), serão repassados em 04(quatro) parcelas iguais no valor de r$ 
100.000,00 (cem mil reais). Vigência: a partir da data de sua assinatura até 
26/01/2023. ordenador de despesas: Victor correa cassiano, Prefeito 
Municipal de cametá.

eXtratos de coNtratos 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 002/2022-PMc 

objeto: registro de Preços Para futura e Eventual aquisição de Mate-
rial de Expediente Para atender a demanda das diversas Secretarias des-
te Município. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. contrato nº 
37.PE.002/2022-PMc. contratante: Prefeitura Municipal de cametá. cNPJ 
nº 05.105.283/0001-50. contratada: W. de Melo Barra comércio Vare-
jista, cNPJ nº 28.506.180/0001-05. Valor Total r$ 373.289,26. Vigência: 
29/06/2022 a 29/06/2023. ordenador: Victor correa cassiano. contrato 
nº 38.PE.002/2022-SEMEd. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/
Secretaria Municipal de Educação/fundo Municipal de Educação cNPJ Nº 
18.782.198/0001-78. fundo Mun. desenv. Ens. fund. Val. Magist. fundeb 
cametá - cNPJ Nº 31.480.157/0001-95. contratada: W. de Melo Barra co-
mércio Varejista, cNPJ nº 28.506.180/0001-05. Valor Total r$ 258.943,91.
Vigência: 29/06/2022 a 29/06/2023. ordenador: Enio de carvalho. contrato 
nº 39.PE.002/2022-SMS. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Se-
cretaria Municipal de Saúde. cNPJ nº 11.311.333/0001-58. contratada: W. 
de Melo Barra comércio Varejista, cNPJ nº 28.506.180/0001-05. Valor Total 
r$ 268.231,91. Vigência: 29/06/2022 a 29/06/2023. ordenador: Klenard 
attilio ranieri. contrato nº 40.PE.002/2022-SEMaS. contratante: e Prefeitu-
ra Municipal de cametá/Secretaria Municipal de assistência Social. cNPJ Nº 
18.782.228/0001-46. contratada: W. de Melo Barra comércio Varejista, cNPJ 
nº 28.506.180/0001-05. Valor Total r$ 83.065,86. Vigência: 29/06/2022 a 
29/06/2023. ordenador: elane Pinto cassiano.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 020/2022-PMc 
objeto: registro de Preços Para futura e Eventual aquisição de Material 
de limpeza e Higiene. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. contra-
to nº 41.PE.020/2022-PMc. contratante: Prefeitura Municipal de cametá. 
cNPJ nº 05.105.283/0001-50. contratada: W de Melo Barra comercio Va-
rejista, cNPJ nº 28.506.180/0001-05, Valor Total r$ 36.615,40. Vigência: 
28/06/2022 a 28/06/2023. ordenador: Victor correa cassiano. contrato nº 
42.PE.020/2022-PMc/SEMEd. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/
Secretaria Municipal de Educação/fundo Municipal de Educação, cNPJ Nº 
18.782.198/0001-78 e fundo Mun. desenv. Ens. fund. Val. Magist. fundeb 
cametá, cNPJ nº 31.480.157/0001-95. contratada: W de Melo Barra co-
mercio Varejista, cNPJ nº 28.506.180/0001-05, Valor Total r$ 128.880,00. 
Vigência: 28/06/2022 a 28/06/2023. ordenador: Enio de carvalho. contrato 
nº 43.PE.020/2022-PMc/SMS. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/
Secretaria Municipal de Saúde. cNPJ nº 11.311.333/0001-58. contratada: W 
de Melo Barra comercio Varejista, cNPJ nº 28.506.180/0001-05, Valor Total 
r$ 262.584,00. Vigência: 28/06/2022 a 28/06/2023. ordenador: Klenard at-
tilio ranieri. contrato nº 44.PE.020/2022-PMc/SEMaS. contratante: Prefeitu-
ra Municipal de cametá/Secretaria Municipal de assistência Social. cNPJ nº 
18.782.228/0001-46. contratada: W de Melo Barra comercio Varejista, cNPJ 
nº 28.506.180/0001-05, Valor Total r$ 27.389,88. Vigência: 28/06/2022 a 
28/06/2023. ordenador: elane Pinto cassiano.

Protocolo: 833281


