
CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

Objeto: Aquisição de Combustíveis, e considerando a necessidade de 
adequação da cotação de preços; DECIDO: 1 - REVOGAR nos termos do art. 
49, §1 da Lei nº 8.666/93 e 2 - Proceder a realização de nova licitação com as 
cotações de mercado devidamente atualizados. Brasil Novo/PA. 27/06/2022.

Walter Soares Gomes - Presidente da Câmara

Objeto: Aquisição de Combustíveis. ABERTURA: 13/07/2022, às 14:00 horas. 
Brasil Novo/PA, 30/06/2022.

José de Arimatéia A. Batista - Pregoeiro

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza. O Edital 
passa a ter uma nova data de Abertura: 13/07/2022, às 15:30 horas. Local P/ 
Retirada E Informações: Todos os Editais estarão disponibilizados, na íntegra, 
no endereço eletrônico, www.cmbrasilnovo.pa.gov.br e também poderão ser 
lidos ou obtidas cópias na sede da Câmara Municipal de Brasil Novo/PA, 
situado na Avenida Castelo Branco nº. 900, Bairro Centro, Brasil Novo/PA, das 
08:00 às 12:00 horas. Brasil Novo/PA, 30/06/2022.

José de Arimatéia A. Batista - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA

Objeto: Aquisição parcelada de material de tecido e aviamento, 
destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social (SEMAS), em seus serviços oferecidos pelos 
Programas Socioassistenciais do Governo Federal, pelo período de 12 

município de Augusto Corrêa/Pa. O recebimento da documentação ocorrerá a 
partir do dia 04/07/2022, no horário das 09h30 às 12h00, na sala da licitação, 
no prédio da Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa/Pa. Editais disponíveis 
nos sites: http://augustocorrea.pa.gov.br/ e http://tcm.pa.gov.br.

Gelziclene Nogueira da Penha Araújo - Secretária Municipal de Saúde

A Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, comunica que realizará licitação 
do tipo menor preço. Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo, zero quilômetro, 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/
PA, com abertura no dia 14/07/2022 às 09h30 horas, no site: https://licitanet.
com.br/. Edital e anexos disponíveis nos sites: http://augustocorrea.pa.gov.br/; 
http://tcm.pa.gov.br e https://licitanet.com.br/.

A Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, comunica que realizará licitação 
do tipo menor preço. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição 
de peças diversas de veículos para atender as demandas da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Augusto Corrêa/Pa, com abertura no dia 
18/07/2022 às 09h30 horas, no site: https://licitanet.com.br/. Edital e anexos 
disponíveis nos sites: http://augustocorrea.pa.gov.br/; http://tcm.pa.gov.br e 

Francisco Edinaldo Queiroz de Oliveira - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA TIMBOTEUA

Considerando o extrato de contrato, publicado no DIÁRIO DO PARÁ, em 
30/06/2022, páginas B10. relativo à Licitação, cujo objeto é contratação 
de pessoa jurídica para prestação dos serviços de locação de estrutura e 
iluminação, show pirotécnico e sonorização com montagem e desmontagem, 
em suas diversas ações, tais como apresentações artísticas e culturais e 
eventos, cujo recurso é originário do CONVÊNIO Nº 003/2022, celebrado 
com a Secretaria de Estado de Turismo � SETUR e a Prefeitura Municipal 
de Nova Timboteua � PMNT objetivando apoiar o evento �Xxxiv Festa do 

Adendos, Resolve: RETIFICAR o título da publicação no seguinte aspecto. 
� Prefeitura Municipal de Peixe Boi�,

Municipal De Nova Timboteua�.
Claudia do Socorro Pinheiro Neto - Prefeita Municipal

Secretaria de EducaçãoCentro de 
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