
ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SETOR DE COMPRAS 

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

RESPONSÁVEL: 
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A prefeitura municipal de Oeiras do Pará, solicita que seja fornecido os preços unitários e 
totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e 
verificação da modalidade de licitação cabível. 

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de 
compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), 
ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Oeiras do Pará. 
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A prefeitura municipal de Oeiras do Pará, solicita que seja fornecido os preços unitários e 
totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e 
verificação da modalidade de licitação cabível. 

Sua. resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de 
compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), 
ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Oeiras do Pará. 
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Prestação de serviço do transporte escolar —BARCO 
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A prefeitura municipal de Oeiras do Pará, solicita que seja fornecido os preços unitários e 
totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e 
verificação da modalidade de licitação cabível. 

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de 
compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), 
ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Oeiras do Pará. 
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Prestação de serviço do transporte escolar —BARCO 
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A prefeitura municipal de Oeiras do Pará, solicita que seja fornecido os preços unitários e 
totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e 
verificação da modalidade de licitação cabível. 

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de 
compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), 
ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Oeiras do Pará. 
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Prestação de serviço do transporte escolar —
BNIBUS, Veículo Capacidade mínima: 58 lugares 
perfeitas condições de uso com extintor e toda a 
manutenção inclusa. 
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ESTADO DO PARÁ 
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A prefeitura municipal de Oeiras do Pará, solicita que seja fornecido os preços unitários e 
totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e 
verificação da modalidade de licitação cabível. 

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará ttm processo administrativo de 
compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), 
ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Oeiras do Pará. 
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Prestação de serviço do transporte escolar —
ÕNIBU$, Veículo Capacidade mínima: 58 lugares 
perfeitas condições de uso com extintor e toda a 
manutenção inclusa. 
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A prefeitura municipal de Oeiras do Pará, solicita que seja fornecido os preços unitários e 
totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e 
verificação da modalidade de licitação cabível. 

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de 
compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), 
ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Oeiras do Pará. 
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1 

Prestação de serviço do transporte escolar —
ÕNIBU$, Veículo Capacidade mínima: 58 lugares 
perfeitas condições de uso com extintor e toda a 
manutenção inclusa. 
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