
PREFEITURA MUNICIPAL DE
AUGUSTO CORRÊA

A Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, comunica que realizará 
licitação do tipo menor preço. Objeto: Registro de preços para eventual 
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA, com abertura no 
dia 15/06/2022 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, torna público para 
conhecimento dos interessados, que foi declarada Fracassada a 
Tomada de Preços nº 007/2022. Neste mesmo ato, marca-se a 
Reabertura para o dia 20/06/2022 às 15:00 horas. Objeto: Contratação 
de serviços de reforma e ampliação do prédio Solar da Beira, na sede do 
município de Augusto Corrêa/PA. Edital e anexos disponíveis nos sites: 
http://augustocorrea.pa.gov.br/; http://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadaoe 
no Departamento de Licitações da Prefeitura de Augusto Corrêa/Pa.

Francisco Edinaldo Queiroz de Oliveira - Prefeito Municipal

preços e etapa de lances no dia 15/06/2022, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

O Fundo Municipal de Educação - FME (UASG: 927637), por intermédio 
da Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação torna público a abertura 
do Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade 

, cujo objeto 
é a contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis e 
eletrodomésticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação de Castanhal/Pa, por um período de 12 (doze) meses. A sessão 
pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas 
de Preços e início da etapa de lances no dia 14/06/2022às 09:00 horas. 
O Edital estará disponível nos sites:https://castanhal.cr2transparencia.
com.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail 
pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação.

Paula Francinara Silva Sampaio -
Pregoeira do Fundo Municipal de Educação

a execução do calendário da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer, do município de Colares/Pa. Abertura: 14/06/2022, às 
10:30hs, Local: www.portaldecompraspublicas.com.br. Aquisição do 
Edital: Site do Compras Públicas, Tcm/Pa e Portal da Transparência.

Maria Lucimar Barata - Prefeita Municipal

Secretaria de 
Administração Penitenciária


