
diário oficial Nº 34.787  103Terça-feira, 07 DE DEZEMBRO DE 2021

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de ourém torna público o aviso de licitação: Pre-
gão Eletrônico do Tipo Menor Preço Por Grupo, PE nº 013/2021 PMo - UaSG 
980507 - objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços 
protéticos com material próprio para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de ourém/Pa, data da abertura: 21/12/2021 
às 09:00hs(horário de Brasília/df), no site https//www.gov.br/compras. 
Edital e seus anexos Estarão disponíveis no Site da Prefeitura www.ourem.
pa.gov.br, https//www.gov.br/comprase no Portal dos Jurisdicionados - TcM, 
informações no e-mail: licitacaopmourem@gmail.com. Francisco roberto 
Uchoa Cruz - Prefeito Municipal.

Protocolo: 738833

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra
eXtrato ata reGistro de PreÇos

PreGÃo PreseNciaL srP 9/2021-028 
oBJeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
PEÇaS E acESSÓrioS dE PriMEira liNHa Para VEÍcUloS da liNHa PE-
Sada, Para MaNUTENÇÃo E coNSErVaÇÃo da froTa doS ÔNiBUS ESco-
lar dESTE MUNiciPio, dotação orçamentária: 2.143 contratante: Prefei-
tura Mul. de Piçarra, cNPJ: 01.612.163/0001-98, fornecedores registrados: 
aUTo PEÇaS BraSil lTda cNPJ 04.238.185/0001-28, cT N. 20210260, valor 
658.072,00 (seiscentos e cinquenta e oito mil e setenta e dois reais). data da 
assinatura 01 de dezembro de 2021. Vigência da ata 12 meses. ordenador 
(a) de despesas SIVONEI ESTEVES DE JESUS DE OLIVEIRA.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo PreseNciaL reGistro de PreÇo 9/2021-028 - Prazo de 
Vigência 01.12.2021 a 31.12.2021 oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE PEÇaS E acESSÓrioS dE PriMEira li-
NHa Para VEÍcUloS da liNHa PESada, Para MaNUTENÇÃo E coNSErVa-
ÇÃo da froTa doS ÔNiBUS EScolar dESTE MUNiciPio, dotação orçamen-
tária: 2.143 contratante: Prefeitura Mul. de Piçarra, cNPJ: 01.612.163/0001-
98, coNTraTada: aUTo PEÇaS BraSil lTda cNPJ 04.238.185/0001-28, cT 
N. 20210260 658.072,00 (seiscentos e cinquenta e oito mil e setenta e dois 
reais). Piçarra-Pa 01 de dezembro de 2021. ordenador de despesas, si-
VoNei esteVes de JesUs de oLiVeira.

Protocolo: 738834

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-021201

a Prefeitura Municipal de Portel/Pa, torna público o processo licitatório 
Nº 9/2021-021201. objeto registro de preço objetivando a futura e eventual 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM locaÇÃo dE EMBarca-
ÇÕES Para aTENdEr a dEMaNda da SEcrETaria MUNiciPal dE GESTÃo 
adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira do MUNicÍPio dE PorTEl/Pa, conforme 
quantitativos e especificações constantes no Edital e seus anexos. Maiores 
informações no endereço: av. duque de caxias, 803, centro, Portel/Pa oU 
www.portaldecompraspublicas.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. aber-
tura da sessão: 17/12/2021 às 10h00 no site www.portaldecompraspublicas.
com.br.

Milton alves Barros
Pregoeiro

Protocolo: 738922

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a para aber-
tura de registro de Preço originário de Pregão Eletrônico nº 046/2021, para 
registro de Preço Para futura e Eventual contratação de Empresa Para for-
necimento de Oxigênio Medicinal, Umidificador, Máscara e Regulador de Oxi-

gênio, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
de Santa Maria do Pará/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise e 
julgamento será em 17 de dezembro de 2021 por meio do endereço eletrôni-
co www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980531, às 09:00hs. Edital e 
anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980531, Portal TcM/Pa, 
Setor de licitações: Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 
12:00hs, cplsntm@gmail.com. 
Carlos Cleberson Ferreira da Silva - Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 738837

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica N° 005/2021 - seMiNFra

oBJeto: PaViMENTaÇÃo dE acESSo a orla do rio TaPaJÓS No MUNicÍ-
Pio dE SaNTarÉM - Pá. coMUNidadE do PaJUÇara. data da abertura: 07 
de Janeiro de 2022. Horário: 10:00 h. local: Sala de licitação (Nlcc) SEMiN-
fra. o edital poderá ser retirado do site da PMS - www.santarem.pa.gov.br. 
documentação técnica poderão ser obtidos na SEMiNfra/Nlcc, no horário 
de 9:00 h às 12:00h. informações e esclarecimentos através do e-mail: con-
venio.seminfra@santarem.pa.gov.br.

Santarém (Pa), 07 de dezembro de 2021.
ana Flávia Lopes Ferreira

Presidente da comissão
Protocolo: 738839

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 050/2021 - seMsa 
objeto: aquisição de equipamentos e instrumentos, para minorar os efeitos 
físicos e psíquicos da pandemia por medidas de reabilitação, conforme espe-
cificações constantes no Edital, em 07/12/2021 a partir das 09h no endereço 
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.santarem.pa.gov.
br. início de entrega das propostas: 07/12/2021 a partir das 9h no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. abertura das propostas: 21/12/2021 às 9h 
no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Gledson Esmilly Sousa Bentes - Pregoeiro da PMS

Protocolo: 738841

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00059/2021
O município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna públi-
co o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SrP do tipo menor 
preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo 
dE MaTErial TÉcNico dE USo diaGNÓSTico do TiPo TESTE ráPido Para 
dETEcÇÃo do NoVo coroNaVÍrUS (SarS- coV-2) Para SUPriMENTo daS 
dEMaNdaS oriUNdaS doS SErViÇoS PÚBlicoS dE SaÚdE do MUNicÍ-
Pio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura 
das propostas e documentos de habilitação será no dia 17/12/2021 às 08:00 
horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: https://
saodomingosdocapim.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.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00060/2021
O município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna pú-
blico 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 EQUiPaMENToS odoNToloGicoS Para oS MU-
NiciPioS QUE iMPlaNTaraM EQUiPES dE SaUdE BUcal Na ESTraTEGia 
SaUdE da faMilia, EM aTENdiMENTo a SEcrETaria dE SaUdE do MUNi-
ciPio dE Sao doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura 
das propostas e documentos de habilitação será no dia 20/12/2021 às 08:00 
horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: https://
saodomingosdocapim.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.


