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fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇao dE PNEUS, caMaraS E ProTETorES dE 
VEicUloS aUToMoTiVoS EM aTENdiMENTo aS dEMaNdaS da SEcrE-
Taria dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS E SEcrETaria dE aSSiSTENcia 
Social do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do re-
cebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no 
dia 06/12/2021 às 08:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará 
disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/li-
citacoes/  e  www.comprasnet.gov.br  e e-mail: licitacaosdc2021@gmail.
com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da comis-
são Permanente de licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 
206, centro, são domingos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, 
no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00055/2021
o município de São domingos do capim através da pregoeira, torna públi-
co o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SrP do tipo me-
nor preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra 
E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS 
dE coNfEcÇÃo, iNSTalaÇÃo E rEcUPEraÇÃo dE GradES dE fErro 
NaS EScolaS E PrÉdioS da SEcrETaria dE EdUcaÇÃo dE SÃo do-
MiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura das propostas 
e documentos de habilitação será no dia 06/12/2021 às 14:00 horas no 
sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: https://saodo-
mingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br 
e e-mail: licitacaosdc2021@gmail.com, e também poderá ser obtido no 
prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de licitações (cPl) 
localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, são domingos do capim/
Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a 
partir da data da publicação.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

daTa 24/11/2021
Protocolo: 732572

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00056/2021
o município de São domingos do capim através da pregoeira, torna públi-
co o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SrP do tipo me-
nor preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra 
E EVENTUal aQUiSiÇao dE oXiGENio o2 MEdiciNal Para aTENdEr 
aS dEMaNdaS do HoSPiTal MUNiciPal E SErViÇo dE aTENdiMENTo 
MoVEl dE UrGENcia (SaMU) do MUNiciPio dE Sao doMiNGoS do ca-
PiM/Pa. a data do recebimento e abertura das propostas e documentos 
de habilitação será no dia 07/12/2021 às 14:00 horas no sistema com-
prasnet. o edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdoca-
pim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: 
licitacaosdc2021@gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da 
prefeitura, sala da comissão Permanente de licitações (cPl) localizada 
na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, são domingos do capim/Pa, cEP: 
68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da 
data da publicação.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

daTa 24/11/2021
Protocolo: 732583

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo Fracassada 

a Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá/Pa, através de sua Prego-
eira, torna público que não houve licitante habilitado/classificado na sessão 
pública do Pregão Eletrônico SrP Nº 049/2021, cujo objeto é “ registro 
de preços para futura e eventual contratação de empresa objetivando a 
prestação de serviços funerários, com fornecimento de materiais (urnas) 
e serviços de translados, com vista aos atendimentos das necessidades de 
famílias carentes assistidas pela Secretaria Municipal de assistência So-
cial do Município de São  Miguel do Guamá/Pa. a licitação foi declarada 
Fracassada. Priscila spindola Franchi - Pregoeira.

Protocolo: 732588
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

 
PreFeitUra MUNiciPaL de soUre

aViso de LicitaÇÃo - coNcorrÊNcia Nº 001/2021
concessão administrativa para prestação dos serviços de iluminação públi-
ca no Município de SoUrE/Pa, incluídos o desenvolvimento, modernização, 

expansão, eficientização energética, operação e manutenção da Rede Mu-
nicipal de iluminação Pública.
disponibilidade do Edital: http://www.soure.pa.gov.br e mural de licitações 
do TcM/Pa.
Entrega das propostas: 27/12/2021, às 10:00h (Horário de Brasília)
local de realização: Sala de reuniões da comissão Permanente de licitação.

Soure (Pa), 22 de novembro de 2021.
Luan Jardel de Moura santos

Presidente da comissão Especial de licitação
Protocolo: 732619
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de terra alta/Pa, comunica a quem faça in-
teressar, que realizará licitação, modalidade: Pregão Eletrônico para re-
gistro de Preço - Tipo Menor Preço por item 012/2021-PMTa, objeto: rE-
GiSTro dE PrEÇoS QUE oBJETiVa a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
o forNEciMENTo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS, Para aTENdEr aS NE-
cESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE TErra alTa,SEcrETariaS 
E fUNdoS, através da. abertura: 07/12/2021, às 09:30hs. No site www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Protocolo: 732624
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: Pregão Eletrônico 9/2021-00027-SrP; coNTraTaNTE: fUNdo 
MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social; coNTraTo nº: 20219197; coN-
TraTada: iNforPriNT coM. dE MaT. dE iNforMáTica lTda ME; Valor 
ToTal: r$ 46.747,80 (Quarenta e Seis Mil e Setecentos e Quarenta e Sete 
reais e oitenta centavos); oBJETo: aquisição de material de expediente 
para suprir as necessidades do fundo Municipal de assistência Social; Vi-
GÊNcia: 19/11/2021 à 31/12/2021.

Protocolo: 732625

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de aditiVo

esPÉcie: 1º Termo aditivo de Prorrogação do prazo de vigência do contra-
to nº: 20209143. oriGEM: Pregão Presencial nº 9/2020-00028. oBJETo: 
aquisição de 500.000 (quinhentos mil) litros de Óleo diesel S-10 para o 
abastecimento de equipamentos de terraplenagem para a recuperação de 
estradas vicinais, sendo estas: Vicinal Km 170 Norte, com extensão de 
13,40 km; vicinal km 175 norte, com extensão de 9,90 km; vicinal km 
175 sul, com extensão de 47,30km; vicinal km 180 sul, com extensão de 
43,90; vicinal km 185 sul, com extensão de 64,04 km, vicinal km 195 sul, 
com extensão de 37,80 km; vicinal km  213 sul, com extensão de 25,90 
km; vicinal km 219 norte, com extensão de 18,50  km; vicinal km 224 nor-
te, com extensão de 44,00 km; vicinal km 224 sul, com extensão de 28,60 
km, totalizado uma extensão de 333,34 km de serviços de recuperação, no 
município de Uruará/Pa, conforme convênio nº 041/2020 - SETraN. coN-
TraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará. coNTraTada: aUTo 
PoSTo Sol EirEli; ViGÊNcia:.16/07/2021 á 11/07/2022.

Protocolo: 732626

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de aditiVo

esPÉcie: 9º Termo aditivo de Prorrogação do prazo de vigência de exe-
cução e contrato nº: 20182001. oriGEM: Tomada de Preço nº 2/2018-
00001. oBJETo: Pavimentação com Blokret no Município de Uruará - Pa, 
conforme Termo de compromisso Nº 786758/2013/ MiNiSTÉrio daS 
cidadES/caiXa. coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará. 
coNTraTada: c l T SErViÇoS E TraNSPorTES lTda; ViGÊNcia: de exe-
cução e contrato: 09/09/2021 á 18/12/2021.

Protocolo: 732627

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

Publica Pregão eletrônico Nº 9/2021-00049 Processo administra-
tivo Nº 92021049. oBJETo: registro de Preços para seleção de pro-
posta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de móveis, eletro 
eletrônico, eletro portátil, eletro doméstico e central de ar, para suprir a 
demanda das Secretarias e fundos Municipais da Prefeitura de Uruará. 
data da abertura: 09 de dezembro de 2021. Horário: 09 horas local: www.


