
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICIPIO DE MARITUBA 

Coordenadoria de Licitações e Contratos 

 

 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

CNPJ/MF 01.611.666/0001-49 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO  

 CONVITE Nº 2/20161102-01-PMM/C/SEIDUR  

O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e De-

senvolvimento Urbano, torna público que realizará licitação sob a modalidade Convite pelo 

Tipo Menor Preço global por planilha, EXCLUSIVO PARA ME,EPP,MEI, a qual será proces-

sada e julgada em consonância com as disposições da Lei Federal 8.666/93 e a Lei Comple-

mentar 123, de 14 de dezembro de 2006, que trata de matéria no âmbito da Administração Pú-

blica e suas alterações. 

A referida licitação será aberta no dia 19 de fevereiro de 2016, às 09:00 hs, na sala de licita-

ção da Prefeitura Municipal de Marituba/Pa. Sediada na Rodovia Br-316, s/nº, km 13, Centro, 

Marituba/Pa, CEP: 67.200-000. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO ESTATUTO JURÍDICO: 

1.1. A licitação em referência será regida pela Lei nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993, Lei 

complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 que trata de matéria no âmbito da Administra-

ção Pública e suas alterações. 

1.2. Além das disposições impressas deste CONVITE, as propostas sujeitam-se: 

1.2.1. Decreto nº 92.100 de 10/12/1985, que estabelece as normas e métodos de execução 

para Obras e Edifícios Públicos; 

1.2.3. Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

1.2.4. Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela LC nº 147/2014 e Decreto federal nº 

8.538/15; 

1.2.5. Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT; 

1.2.6. Regulamentos, especificações e recomendações da REDE CELPA, COSANPA, TELE-

MAR, CORPO DE BOMBEIROS, ETC. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

2.1. Esta Licitação tem por Objeto a “Revitalização da praça do conjunto paraíso dos pás-

saros; Revitalização da calçada externa do ginásio de esporte de Marituba”. Conforme 

especificações em anexo, que passam a fazer parte integrante deste, independente de trans-

crição e translado, cuja execução se fará através de empresa especializada a ser contratada 

por meio desta licitação no valor médio de R$ 42.727,84 (Quarenta e dois mil, setecentos e 

vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos). 

2.2. São integrados no presente Edital: 
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2.2.1. Planilha orçamentária prevista; 

2.2.2. Cronograma Físico-Financeiro; 

2.2.3. Memorial descritivo; 

2.2.4. Anexo I: Modelo de Proposta; 

2.2.5. Anexo II: Minuta do Contrato; 

2.2.6. Anexo III: Modelo de Declarações; 

2.2.7. Protocolo de Recebimento do Edital. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

3.1. Poderão participar do certame licitatório, as licitantes convidadas pela Coordenação de 

Licitação e Contratos, devidamente cadastrados e que satisfaçam todas as exigências, especi-

ficações e normas deste instrumento convocatório e seu (s) anexo (s), bem como estenderá 

aos não cadastrados, desde que se cadastrem e manifestem interesse em participar do Certa-

me com antecedência de, no mínimo, 24 (vinte e quatro horas) da ata marcada para a entrega 

dos envelopes (Lei n° 8.666/93, art. 22, § 3°), que sejam enquadradas como ME, EPP, MEI em 

conformidade com a Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei nº 147/2014 e Decreto nº 

8.538/2015.   

 

3.3. NÃO SERÁ ADMITIDA NESTA LICITAÇÃO A PARTICIPAÇÃO DE: 

a) Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 

b) Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou 

indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

c) As Empresas que estejam com processo administrativo em andamento neste município ou 

em qualquer município, estado, não ficarão impossibilitadas de participar do referido processo 

licitatório, mas se for declarada sua penalização em decorrência do processo administrativo 

antes da homologação e adjudicação no município de Marituba/PA, a mesma ficará impossibili-

tada de firmar contrato com esta prefeitura; 

d) Empresa em processo de falência ou em recuperação judicial ou extrajudicial; 

e) Empresa que se encontre em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 

f) Empresa que entre os dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco 

por cento) do capital com direito de voto ou controladores, responsáveis técnicos ou 

subcontratados, haja alguém que seja servidor público, ou que tenha sido nos últimos 180 

(cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação desta licitação; 

g) Empresas Estrangeiras que não funcionem no País;  
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h) Empresas cuja atividade empresarial não corresponda ao objeto desta licitação; 

i) A participação nesta licitação implica na aceitação plena e integral de todos os itens e condi-

ções previstas no presente instrumento convocatórias, bem como na Lei n° 8.666/93 e suas 

alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto federal 

nº 8.538/15, e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA IMPUGNAÇÃO: 

4.1. O § 2º, do art. 41, da Lei 8.666/93 estabelece que: “Decairá do direito de impugnar os ter-

mos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia 

útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos 

envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de 

leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação 

não terá efeito de recurso.”  

4.2. Deverá ser entregue a impugnação ou esclarecimentos no horário das 08:00hs às 14:00hs 

de segunda a sexta-feira no protocolo da PMM. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DO ENVELOPE: 

5.1. Deverão ser impressos ou digitados em papel timbrado: 

5.1.1. Nome do Órgão Licitante; 

5.1.2. Nº do Convite; 

5.1.3. Indicação da Razão Social e endereço do proponente; 

5.1.4. Indicação HABILITAÇÃO ou PROPOSTA COMERCIAL. 

 

CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO “HABILITA-

ÇÃO” (ENVELOPE I): 

6.1.  Deverá conter no envelope de documentação: 

6.1.1. HABILITAÇÃO JURIDÍCA:  

6.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

6.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores cópia autenticada ou 

simples acompanhada do original para verificação; 

6.1.1.3. Procuração ou ato que designa representante legal (cópia autenticada ou simples 

acompanhada do original para verificação); 
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6.1.1.4. Documento do representante legal - CPF e RG (cópia autenticada ou simples 

acompanhada do original para verificação); 

6.1.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

6.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

6.2.1.1. Deverá ser apresentada à Comissão, situação regular perante: 

6.2.1.1.1. Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica do CREA, de sua respectiva Re-

gião, com validade à data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os 

seus dados cadastrais e contratuais. No caso de licitantes domiciliados em outros Estados, o 

Certificado de Registro emitido pelo CREA da respectiva região de origem deverá conter visto 

do CREA/PA. 

6.2.1.1.2. Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física do CREA, de sua respectiva Re-

gião, com validade à data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os 

seus dados cadastrais e contratuais. No caso de licitantes domiciliados em outros Estados, o 

Certificado de Registro emitido pelo CREA da respectiva região de origem deverá conter o visto 

do CREA/PA. Acompanhado de Certidão de Acervo Técnico – CAT, com seus atestados de 

execução, de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente 

as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. 

 

6.3 – DA HABILITAÇÃO DISPOSIÇÕES GERAIS: 

6.3.1 Os documentos referentes à Habilitação deverão ser apresentados em cópias autentica-

das pelo servidor, ou cópias simples, mas estes devem ser apresentados junto com as originais 

para serem autenticadas, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas. 

Exceto as certidões emitidas via internet que deverão ser originais, ou quando estes forem pu-

blicados em diário oficial. Cópias autenticadas por tabelião de notas não serão válidas como 

originais para serem autenticadas na hora do certame, ou antes, por qualquer servidor, obede-

cendo ao art. 32, da Lei 8.666/1993. 

6.3.1.1 Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou 

apresentá-los em desacordo com as exigências do instrumento convocatório, ressalvadas as 

restrições relativas à regularidade fiscal das microempresas, das empresas de pequeno porte e 

do microempreendedor individual, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, 

alterada pela LC  nº 147, de 07/08/2014; 
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6.3.1.2 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 

aos documentos requeridos no presente Convite e Anexos. 

6.3.1.3 A documentação exigida respalda-se perante os artigos 28 a 30, salvo que é 

fundamental a análise do art. 32, § 1º, da Lei Federal 8666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - FORMA DE APRESENTAÇÃO DA “PROPOSTA COMERCIAL” (EN-

VELOPE II): 

7.1. Em envelope fechado e indevassável, em que faça referência ao número do Convite ao 

qual se destina e com identificação da licitante proponente, a licitante deverá apresentar sua 

proposta de preços de acordo com a especificação do termo de referência, no papel timbrado 

da empresa, assinada em todas as folhas. 

7.2. A proposta deverá conter: 

7.2.1. Preço global dos serviços ou dos materiais fornecidos, em real e por extenso, declarando 

expressamente de que no preço global e nos preços unitários propostos, estejam incluídos to-

dos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços ou fornecimento de mate-

riais, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos e mão de obra especializada, 

serviços indiretos ou diretos necessários à execução dos serviços ou fornecimento de materi-

ais, frete, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação so-

cial, trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quais-

quer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e 

posturas municipais, estaduais, em fim tudo o que for necessário para execução total e comple-

ta do objeto deste Edital, conforme os anexos constantes deste, bem como seus lucros, sem 

que lhe caiba em qualquer caso, direito regressivo; 

7.2.2. - Prazo de execução dos serviços: 02 (dois) meses; 

7.2.3 - Condições de pagamento: o pagamento será efetuado com os recursos informados na 

dotação orçamentária, de acordo com as medições dos serviços executados, atestados pela 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano; 

7.2.4 - Os valores dos insumos dos serviços afins ou materiais, que não constarem explicita-

mente na planilha de quantidades, deverá ser considerado nas composições de custos perti-

nentes aos serviços referidos na Planilha de Serviços; 

7.3 - Os serviços de caráter permanente, tais como: administração dos serviços, manutenção, 

equipamentos, maquinários e ensaios de materiais, deverão ter seus custos inseridos nos pre-

ços propostos, bem como, transportes, fretes, carga, descarga e colocação, quando não cons-

tar na planilha de preços item específico. 
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7.4 - A não observância de quaisquer exigências contidas nos itens acima implicará na DES-

CLASSIFICAÇÃO da proposta da licitante. 

7.5 -Todos os documentos expedidos pela licitante deverão constar em papel timbrado da em-

presa a ser subscritos por seu representante legal ou procurador. Os documentos deverão es-

tar com sua validade em vigor na data da abertura das propostas. 

7.6. A apresentação da proposta implica na aceitação tácita de todas as cláusulas e condições 

deste instrumento convocatório e seus anexos e a sujeição à legislação nele citada, bem como 

no comprimento expresso da licitante do quanto ali declarado. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DECLARAÇÕES conforme modelo no anexo III: 

8.1. Declaração de que a firma aceita as condições deste edital, que concorda com critério de 

julgamento, que acatará quaisquer decisões da Comissão Especial de Licitação, durante o pro-

cedimento licitatório desde que subordinados as leis que regem a Licitação Pública e que, caso 

seja a vencedora da licitação entregará o objeto da licitação pelos preços unitários propostos e 

aceitos pelo CONTRATANTE. 

8.2. Declaração de que Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder 

Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, 

administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei 

Complementar nº 04/90). 

8.3. Declaração, sob as penas da lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos do 

Convite realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, ine-

xistindo qualquer fato impeditivo de sua participação e contratação no objeto deste certame, 

estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

8.4. Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigo-

so ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, 

a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, V, da Lei 8.666/93 e alterações posterio-

res c/c art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

8.5. Declaração conforme modelo contido no ANEXO III deste Convite, em caso de enquadra-

mento da empresa licitante como Microempresa (M.E) ou Empresa de Pequeno Porte (E.P.P.), 

Micro Empreendedor individual (MEI), nos termos da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela 

Lei Complementar nº 147/2014. 

 

CLÁUSULA NONA - DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
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9.1. Os envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL (Carta Proposta e Orçamento 

Analítico) deverão ser entregues separadamente. 

9.2. Os envelopes a serem examinados deverão estar devidamente colados, sendo entregues 

à Comissão, procedendo a seguir abertura dos mesmos. 

9.3. O representante da Licitante deverá apresentar para a Comissão, documentos comproba-

tórios de identificação e estes quando não forem os titulares das empresas deverão apresentar 

procuração reconhecida em cartório, juntamente com documento de identificação com foto, 

antes da abertura do envelope HABILITAÇÃO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: 

10.1. Os envelopes, após abertos, serão tidos como imutáveis e acabados, não sendo admiti-

das quaisquer providências posteriores a sanar falhas ou omissões das exigências e ofertas 

apresentadas. 

10.2. A abertura dos envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO relativa à habilitação dos con-

correntes e sua apreciação. 

10.3. Devolução dos envelopes fechados, contendo as respectivas propostas, aos concorren-

tes inabilitados, caso se não houver interposição de recurso. 

10.4. Abertura dos envelopes contendo a PROPOSTA dos concorrentes habilitados. 

10.5. É facultado aos licitantes, apresentarem por escrito, à Comissão de Licitação, até o en-

cerramento da sessão, quaisquer observações, que julgarem convenientes, em cada etapa 

respectiva, podendo declarar interposição de recurso. 

10.6. Todos os DOCUMENTOS e PROPOSTAS serão rubricados pelos licitantes e pela Co-

missão. 

10.7. SERÃO DESCLASSIFICADAS: 

10.7.1. As propostas que apresentarem erros de cálculos em seus itens e sub-itens ou qual-

quer somatória; 

10.7.2. Critérios de arredondamento nos produtos do subitem e/ou itens; 

10.7.3. Serão utilizadas apenas 2 (duas) casas decimais, cujos critérios de arredondamento 

serão observados pelo 3º (terceiro) número após a vírgula, se este for: 

 - de 1 a 4 - permanecerá o 2º número após a vírgula; 

 - de 5 a 9 - arredondamento para uma unidade, imediatamente superior no 2º número após a 

vírgula; 

10.7.4. As propostas com preços inexequíveis, ou seja, propostas que não garantam remune-

ração adequada para o cumprimento do objeto da Licitação; 
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10.7.5. As propostas com preços excessivos; 

10.7.6. As propostas que não estejam suficientemente claras, e que não atendam às exigên-

cias do Edital; 

10.7.7. As propostas que não obedecerem às condições estabelecidas no CONVITE, cotarem 

parcialmente a execução dos serviços e materiais fornecidos, ou apresentarem preços inexe-

quíveis. 

10.8. É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer de suas fases, a promoção de diligên-

cias destinada a esclarecer ou complementar a instrução do Processo Licitatório, desde que 

não haja alteração na proposta inicial. 

10.9. No julgamento da presente Licitação, a Comissão utilizará o critério de seleção da pro-

posta mais vantajosa para a Administração e será vencedor o licitante que apresentar a pro-

posta de acordo com o Edital e Especificação e ofertar MENOR PREÇO GLOBAL POR PLA-

NILHA. 

10.10. No caso de absoluta igualdade de propostas, a Comissão decidirá por sorteio. 

10.11. Após a apreciação, análise e julgamento das propostas apresentadas, a Comissão ela-

borará circunstanciado e conclusivo relatório, que será submetido às considerações do Prefeito 

Municipal, justificando inclusive, se for o caso, os critérios que a levaram a escolher proposta 

diferente daquela que apresentou MENOR PREÇO GLOBAL POR PLANILHA. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS: 

11.1. No momento da habilitação, qualquer licitante do certame, poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer; quando lhe será concedido o prazo de 02 (dois) dias 

úteis para juntar memorial e razões do recurso por escrito, ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados para apresentar às contra razões, em igual número de dias, que começarão a 

correr no término do prazo do recorrente, sendo lhes asseguradas vista imediata dos autos.                                                                                       

11.2. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a auto-

ridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor. 

11.3. Quando o licitante se ausentar antes do término da ata e da sessão, entregará o (a) Pre-

sidente (a) uma declaração de desistência, informando estar ciente das consequências deste 

ato. 

11.4. Não serão conhecidos recursos ou impugnações enviados pelo correio, fac-símile, correio 

eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação. 

11.5. Será convocado (s) o (s) licitante (s) para análise das certidões fiscais e trabalhistas, 

dando a abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame que ocorrerá após os 
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prazos de regularização fiscal de que tratam os §§ 1º, 3º e 4º,  do art. 4º, do Decreto 8.538 de 

06/10/15. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO NO CASO 

DE ME, EPP e MEI. 

12.1. Encerrada a sessão, e divulgado o julgamento das propostas de preços, dar-se-á o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis para apresentar as certidões fiscais de acordo com o art. 4º § 2º, inciso 

II, do Decreto nº 8.538 de 06/10/15, para empresas MEI, ME e EPP. Habilitação fiscal e Traba-

lhista: 

12.1.1 HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA:  

12.1.2.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

Alvará de funcionamento do domicílio ou sede do licitante e pertinente ao seu ramo de ativida-

de e compatível com o objeto contratual;                                

12.1.3. Certidão de regularidade para com as fazendas Federal e União, (certidão de tributos 

federais e dívida ativa da união); Estadual (Tributária e não Tributária) e Municipal, devendo ser 

esta última, do domicilio ou sede do licitante; 

12.1.4. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no cumprimen-

to dos encargos sociais instituídos por Lei; 

12.1.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, consoante exigência do art. 3º, da Lei 12.440 

de 07/07/2011 e art. 27, V, da Lei 8.666/93; 

12.2. Havendo alguma restrição será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável 

por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou par-

celamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa, de acordo com art. 4º, § 1º, do Decreto federal nº 8.538, de 06/10/15. 

12.3. O § 5º, do art. 4º, do Decreto federal nº 8.538/15, estabelece que “A não regularização da 

documentação no prazo previsto nos §§ 1º e 3º, implicará decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à ad-

ministração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revo-

gar a licitação.” 

12.4. O prazo a que se refere o subitem 12.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual perío-

do, desde que solicitado por escrito, assinado pelo representante legal: diretor, sócio, ou procu-

rador da empresa, mediante apresentação, respectivamente, do contrato social ou procuração 

e documento de identificação com foto. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ORIGEM DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

13.1. Os recursos orçamentários, necessários e suficientes ao pagamento do preço, constam 

na lei Orçamentária do Município, livres e não comprometidos. 

Exercício 2016: 

Fonte do Recurso: 0 1 13 

Classificação Institucional: 020214 – Prefeitura Municipal de Marituba 

Funcional Programática: 15.451.0007.1017.0000 – Construção e revitalização de praças pú-

blicas 

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações. 

Fonte do Recurso: 0 1 40 

Classificação Institucional: 020215 – Prefeitura Municipal de Marituba 

Funcional Programática: 27.122.0006.2003.0000 – Manutenção do Ginásio Municipal 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CONTRATO: 

15.1. As obrigações decorrentes da Licitação constarão de Contrato Bilateral, no qual serão 

discriminadas as condições estabelecidas neste Edital e na proposta da empreiteira. 

15.1.2. A assinatura do contrato será efetivada quando a empresa vencedora   atender o  item 

15.1.2. do instrumento convocatório. 

15.1.3. A assinatura do Contrato será efetivada após aprovação e homologação de resultado 

desta Licitação, pelo Prefeito Municipal de Marituba/Pa, e deverá fazer também de forma digi-

tal, por imposição da Resolução nº 11.535/TCM-PA, de 01/07/2014. 

15.1.4. Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou se recusar a assinar o 

Contrato e não apresentar justificativa, a Administração convocará a segunda empresa 

classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, obedecido ao disposto do 

art. 64, da Lei nº 8.666/93. 

15.2. FARÃO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO: 

15.2.1. Proposta Comercial. 

15.2.2. Ordem de Execução de Serviço. 

15.3. Eventuais serviços não previstos ou extracontratuais, os preços unitários serão fixados 

mediante acordo entre as partes, assim como as atualizações monetárias, ocasionadas pelas 

expectativas inflacionárias, mediante apresentação de planilha de composição de preços, pre-

viamente apreciada pela Administração Municipal. 
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15.4. O referido contrato poderá ser prorrogado, nos casos previstos nos parágrafos 1º e/ou 2º, 

do art. 57, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO: 

16.1. Fica eleito o foro da Cidade de Marituba/Pa, para dirimir qualquer dúvida oriunda desta 

Licitação. 

16.2. Esclarecimentos pelo fone (0xx91)3256-5470, ou na Prefeitura Municipal, Coordenação 

de Licitação e Contratos. 

Marituba/Pa, 12 de fevereiro de 2016. 

 

Comissão Especial de Licitação 

 

Débora Raquel Fontel Reis         - Presidente           _____________________ 

 

Roseny Cristina Ribeiro  da Silva  - Membro                        _____________________ 

 

Paulo Roberto Furtado de Souza   - Membro                       _____________________ 

 

 

 

Luiz Fernando da Graça Oliveira 
Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

 
 
 
 
 
 

Mário Henrique de Lima Bíscaro 
Prefeito Municipal de Marituba/Pa 
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ANEXO I 

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

Prezados (as) Senhores (as), 

 

A EMPRESA _____________________, com endereço na Rua ___________, nº ___, na cida-

de de ________________ - (UF), telefone para contato (DDD) ___________, neste ato repre-

sentada pelo seu (sócio/diretor/proprietário/procurador), ________________portador do RG nº 

______________ e CPF nº _______________, inscrita no CNPJ/MF nº ____________ e Ins-

crição Estadual nº _____________, tendo examinado minuciosamente o CONVITE e seus 

ANEXOS, e, com o conhecimento das condições estabelecidas, e reconhecendo a inexistência 

de fato impeditivo, formula a seguinte PROPOSTA de PREÇOS: 

 

1) Preço global e demais condições: 

a) Planilha Orçamentária; 

b) Cronograma Físico Financeiro. 

 

Declaramos que, os serviços serão efetuados em conformidade com as condições cons-

tantes do Convite nº 2/2016xxxx-xx-PMM/C/SEIDUR e seus anexos, o qual conhecemos e 

aceitamos em todos os seus termos. 

 

Declaramos ainda que, o representante legal de nossa empresa, que assinará o contra-

to é o (a) Sr.(a) ________________, portador(a) do C.P.F. n.º _______ e R.G. n.º 

____________. 

 

 Os pagamentos serão efetuados no Banco:xxxxxx Agência:xxxxxx Conta:xxxxx. 

 

Local, _________ de ______________ de 2016. 

 

 

___________________________ 

Assinatura / Nome / Cargo 
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ANEXO II 

MINUTA DO CONTRATO Nº. _____ 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE MARITUBA E A 

EMPRESA  ______, COMO ABAIXO ME-

LHOR SE DECLARA. 

 

O Município de Marituba/PA, CNPJ 01.611.666/0001-49, com sede na Rodovia BR-316, s/n°, 

km 13, Centro, Marituba/Pará, CEP 67.200-000, denominado CONTRATANTE, representado 

pelo Prefeito Municipal Sr. MÁRIO HENRIQUE DE LIMA BÍSCARO, brasileiro, RG 2483443-

SSP/PA e CPF 565.290.152-72, domiciliado E residente na Rodovia BR 316, km 15, Conjunto 

Residencial Parque Verde, nº 01 E, Bairro Parque Verde, CEP 67.200-000, com a interveniên-

cia da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

DE MARITUBA/PA, sediada na Rodovia BR-316, s/n – km 13 – Centro – Marituba- Pará, CEP: 

67.200-000, neste ato representada por seu Secretário LUIZ FERNANDO DA GRAÇA OLI-

VEIRA, brasileiro, RG 061.905-0-SSP/PA e CPF 219.194.612-72, domiciliado e residente e na 

Rua Cairu, nº 13, bairro Icoaraci, CEP 66.833.540, na cidade de Belém/PA e do outro lado, a 

empresa _______________, CNPJ _______, situada na _________, doravante denominada 

CONTRATADA, representada pelo (a) Sr.(a) ________, domiciliado e residente na 

_______________, firmam o presente Termo, mediante as Cláusulas e condições, a seguir 

estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ORIGEM DO CONTRATO: 

1.1. Este contrato administrativo tem origem no processo licitatório Carta Convite nº 

2/2016XXXX-XX-PMM/C/SEIDUR. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO: 

2.1. As cláusulas e condições deste contrato moldam-se às disposições da Lei Federal nº 

8.666, de 21/06/93 e alterações, a qual CONTRATANTE e CONTRATADA estão sujeitos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO: 

3.1. Este contrato tem como objeto a contratação de empresa para realizar os serviços de revi-

talização da praça do conjunto paraíso dos pássaros; Revitalização da calçada externa do gi-
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násio de esporte de Marituba, conforme seus anexos, fundamentada nas especificações cons-

tantes da Carta Convite nº 2/2016XXXX-XX-PMM/C/SEIDUR, que passa a fazer parte deste 

ato, independentemente de transcrição e/ou translado. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. As despesas de execução do presente instrumento serão empenhadas nos termos do § 3º, 

do art. 60 c/c o art. 61, da Lei federal 4320/64 e correrão por conta das seguintes dotações or-

çamentárias: 

Exercício 2016: 

Fonte do Recurso: 0 1 13 

Classificação Institucional: 020214 – Prefeitura Municipal de Marituba 

Funcional Programática: 15.451.0007.1017.0000 – Construção e revitalização de praças pú-

blicas 

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações. 

Fonte do Recurso: 0 1 40 

Classificação Institucional: 020215 – Prefeitura Municipal de Marituba 

Funcional Programática: 27.122.0006.2003.0000 – Manutenção do Ginásio Municipal 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR: 

5.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global do contrato de R$ __________ 

(________), conforme proposta, que passa a fazer parte integrante deste, independente da 

transcrição e/ou translado, com as planilhas 01 (Revitalização da praça Cecon), com valor de 

R$ (________), 02 (Ginásio Municipal) com valor de R$ (________). 

5.2 A empresa contratada deverá apresentar, por ocasião do pagamento da Nota Fiscal/fatura: 

o Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e Dívida da União, Certidão negativa de débitos trabalhistas, Certidão negativa de 

débito Municipal e Certidão do CREA da pessoa jurídica; 

5.3 A regularização fiscal da empresa contratada será verificada, mediante consulta efetuada 

por meio eletrônico; 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 

6.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 02 (dois) meses, iniciando-se em ____ de 

________ de 2016, terminando em ____ de _____ de 2016. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

7.1. O Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos: 

7.1.1. Unilateralmente pela Administração Municipal de Marituba: 

a) Quando houver modificação nos serviços e/ou das especificações, para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos. 

7.2. Por acordo entre as partes: 

a) Quando for necessária a modificação do regime de execução, em face de verificação de 

motivos técnicos e inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

b) Quando for necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstân-

cias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação e pagamento, 

com relação a proposta fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de 

bens ou execução dos serviços; 

c) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos da con-

tratada e a retribuição da Administração Municipal de Marituba, para justa remuneração dos 

serviços, objetivando a manutenção do inicial equilíbrio econômico financeiro do contrato. 

 

CLAÚSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1. Além das obrigações previstas no Edital e outras decorrentes do cumprimento de normas 

legais e regulamentares, farão parte integrante das obrigações da contratada: 

8.1.1. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo; 

8.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, os serviços ou materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultan-

tes da execução inadequada e/ou da má utilização dos materiais empregados; 

8.1.3. Manter, durante toda a duração dos serviços, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.1.4. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais, comer-

ciais, taxas, impostos, alvarás e licenças, emolumentos e multas decorrentes da execução e 

legalização da obra e por todas as demais despesas resultantes da execução da obra; 

8.1.5. Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com os seus empregados em de-

corrência da execução dos serviços; 

8.1.6. Utilizar mão de obra qualificada, equipamento e materiais de qualidade e suficientes à 

execução do objeto, observando sempre as normas técnicas ABNT vigentes; 
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8.1.7. Reparar, ou quando isto for impossível, indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou 

materiais, que, decorrentes da execução do Contrato, de sua responsabilidade ou de seus pre-

postos, sobrevenham em prejuízo do CONTRATANTE ou de terceiros; 

8.1.8. Manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer queixas, reivindicações ou reclamações 

de seus empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em decorrência da execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

9.1. Facilitar por todos os meios a execução dos serviços, promovendo o bom relacionamento 

e entendimento entre seus servidores e operários da CONTRATADA. 

9.2. Efetuar os pagamentos conforme pactuado não inferior a 30 (trinta) dias. 

9.3. Fiscalizar o bom andamento do serviço prestado pela CONTRATADA, notificando imedia-

tamente e por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas. 

9.4. Fornecer à CONTRATADA toda e qualquer documentação que se faça necessária para a 

melhor compreensão das instalações existentes, que por ventura possam ajudar o bom anda-

mento ou o resultado final dos serviços. 

9.5. Quando necessário e solicitado, permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às 

suas dependências para execução de serviços referentes ao objeto, desde que devidamente 

identificados e autorizados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES: 

10.1. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei federal nº 8.666/1993, a Contratada 

ficará sujeita às seguintes penalidades: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia que exceder à data prevista 

para conclusão do (s) serviços(s); 

c) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a 

contratada infringir qualquer das demais obrigações contratuais; 

d) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o Contrato, no 

todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do contratante, devendo reas-

sumir a execução do (s) serviços (s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplica-

ção da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais; 

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando ocorrer à rescisão do Contrato; 

f) Suspensão do direito de participar em licitações ou firmar contratos com a contratante, ou 

com qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
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g) Declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87 da Lei n° 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO: 

11.1. Será motivo de rescisão contratual a ocorrência das hipóteses previstas nos arts. 78 e 79, 

da Lei nº 8.666/93, observando-se o competente processo administrativo com as consequên-

cias contratuais e as previstas em lei, mediante notificação extrajudicial. 

11.2. O presente contrato administrativo poderá ser rescindido: 

a) Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei federal 

nº 8.666, de 21/06/93; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação; 

c) Judicialmente, nos termos da legislação processual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO: 

12.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de 

todos os serviços deste Contrato, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento 

Urbano, acompanhará e fiscalizará sua execução, sem de qualquer forma restringir a plenitude 

dessa responsabilidade. 

12.2. A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais 

peritos enviados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano: 

a) Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato; 

b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir. 

12.3. No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos da Secretaria Municipal de Infraes-

trutura e Desenvolvimento Urbano, contar com a total colaboração da CONTRATADA. 

12.4. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, 

vícios ou incorreções não revelados até o termino dos serviços, deverá ser prontamente refeito, 

corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus 

financeiro para a CONTRATANTE.  

12.5. Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços 

previstos, a CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de 

terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada, a então CONTRATADA responderá pelos custos, 

através de glosas de créditos e/ou garantias e/ou pagamento direto, inclusive será declarada 

inidônea, podendo ficar submetida às penalidades cabíveis. 

12.6. O Fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano terá acesso 

a todos os locais onde os serviços se realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos limi-
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tes do presente CONTRATO, que se destinem a acautelar e preservar todo e qualquer direito 

da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, tais como: 

a) Recusar serviços que tenham sido executados em desacordo com as condições preestabe-

lecidas neste CONTRATO; 

b) Aprovar a alocação, a deslocação e a substituição de pessoal promovida pela CONTRATA-

DA; 

c) Solicitar, por escrito, a substituição de funcionário cuja permanência na equipe seja conside-

rada inconveniente; 

d) Sustar o pagamento de quaisquer faturas da CONTRATADA, no caso de inobservância de 

exigências do Fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, am-

paradas em disposições contidas neste CONTRATO, até a regularização da situação. Tal pro-

cedimento será comunicado por escrito à CONTRATADA, sem perda do direito de aplicação 

das demais sanções previstas neste Contrato; 

e) Os pagamentos sustados serão efetuados tão logo sejam atendidas pela CONTRATADA as 

exigências; 

f) Instruir a CONTRATADA quanto à propriedade dos serviços a serem executados. 

12.7. A CONTRATADA declara aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verifica-

ção e controle adotados pelo técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvi-

mento Urbano. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONDIÇÕES GERAIS: 

13.1. A aceitação dos serviços não exonerará a CONTRATADA, nem seus técnicos, da res-

ponsabilidade técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execução dos 

serviços, inclusive, pelo prazo de 05 (cinco) anos e que alude o art. 618, do Código Civil. 

13.2. Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE, sempre que suscitados pela 

CONTRATADA. 

13.3.  Deixar expresso que não aprova ou endossa a utilização do contrato objeto da presente 

licitação para caucionar qualquer operação financeira. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA – FORO: 

14.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Contrato Admi-

nistrativo, fica eleito pelos contratantes, o foro da cidade de Marituba/PA, com a renúncia de 

qualquer outro, especial ou privilegiado que tenha ou venha a ter. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – REGISTRO E PUBLICAÇÃO: 

15.1. Este contrato será publicado, em forma de extrato, na imprensa Oficial, face do que dis-

põe o art. 61, parágrafo único, da Lei de Licitações e Contratos. 

15.2. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente ato em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, para que sejam pro-

duzidos os efeitos legais e pretendidos. 

. 

    Marituba/PA, __ de ______ de 2016. 

 

 

 

XXXXXXXX 

Município de Marituba 

Prefeito Municipal  

Contratante 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXX 

Secretário Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano 

Interveniente 

 

 

 

 

XXXXXXX 

Contratada 

 

Testemunhas:   

                1:___________________    2:_____________________ 

                CPF:                                         CPF: 

 

 



 
 
 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICIPIO DE MARITUBA 

Coordenadoria de Licitações e Contratos 
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ANEXO III – MODELOS DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO QUE ACEITA AS CONDIÇÕES DESTE EDITAL 

CONVITE N°. 2/2016xxxx-xx-PMM/C/SEIDUR. 

A EMPRESA ____________, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º _________________ e Inscrição 

Estadual nº ______________, com sede na ___________________, neste ato representada 

por ___________ (qualificação), vem, em atenção ao Convite em epígrafe, declarar, que a em-

presa aceita as condições deste edital, que concorda com critério de julgamento, que acatará 

quaisquer decisões da Comissão de Licitação, durante o procedimento licitatório desde que 

subordinados as leis que regem a Licitação Pública e que, caso seja a vencedora da licitação 

entregará o objeto da licitação pelos preços unitários propostos e aceitos pelo CONTRATAN-

TE. 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL SERVIDOR PÚ-

BLICO 

 

A EMPRESA ____________, inscrita no C.N.P.J. Sob o n.º _________________ e Inscrição 

Estadual nº ______________, com sede na ___________________, neste ato representada 

por ___________ (qualificação), vem, em atenção ao CONVITE N°. 2/2016xxxx-xx-

PMM/C/SEIDUR, declaração de que Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do 

Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de 

gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art 9º, da Lei 8666/93 e inciso X, 

da Lei Complementar nº 04/90). 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

CONVITE N°. 2/2016xxxx-xx-PMM/C/SEIDUR 

 

A EMPRESA ____________, inscrita no C.N.P.J. Sob o n.º _________________ e Inscrição 

Estadual nº ______________, com sede na ___________________, neste ato representada 

por ___________ (qualificação), vem, em atenção ao CONVITE N°. 2/2016xxxx-xx-

PMM/C/SEIDUR, declarar, sob as penas da lei, que cumpre plenamente as exigências e os 

requisitos do Convite realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento 

Urbano, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação e contratação no objeto deste 

certame, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local e data 

Nome do representante legal 



 
 
 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICIPIO DE MARITUBA 

Coordenadoria de Licitações e Contratos 
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DECLARAÇÃO ATENDIMENTO AO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

CONVITE N°. 2/2016xxxx-xx-PMM/C/SEIDUR. 

 

A EMPRESA ____________, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º _________________ e Inscrição 

Estadual nº ______________, com sede na ___________________, neste ato representada 

por ___________ (qualificação), vem, em atenção ao Convite em epígrafe, declarar, para fins 

do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho notur-

no, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (*) (*assinalar 

com X se for o caso) 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

Local e data 

Nome do representante legal 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUE-

NO PORTE, MEI 

 

CONVITE N°. 2/2016xxxx-xx-PMM/C/SEIDUR. 

 

A EMPRESA ____________, inscrita no C.N.P.J. Sob o n.º _________________ e Inscrição 

Estadual nº ______________, com sede na ___________________, neste ato representada 

por ___________ (qualificação), vem, em atenção ao CONVITE N°. 2/2016xxxx-xx-

PMM/C/SEIDUR, declarar, sob as penalidades cabíveis, sua condição de microempresa/ em-

presa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

 

Local e data 

Nome do representante legal 

 

 

 



 
 
 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICIPIO DE MARITUBA 

Coordenadoria de Licitações e Contratos 
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 CONVITE Nº 2/20161102-01-PMM/C/SEIDUR 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

 

Declaramos ter recebido da Prefeitura Municipal de Marituba – Coordenação de Licitações e 

Contratos, o Edital CONVITE Nº 2/20161102-01-PMM/C/SEIDUR.                                     

 

                                                                              

OBJETO: Contratação de empresa(s) para “Revitalização da praça do conjunto paraíso dos 

pássaros; Revitalização da obra da calçada externa do ginásio de esporte de Marituba”. 

 

Data da abertura: 19 de fevereiro de 2016.  

                                        

Hora: 09:00 hs.      

                                                          

Local: Rodovia BR 316, s/nº,  Km 13, Centro, Marituba/PA, Cep. 67.200-00. 

 

                                                        

 

Marituba/PA, ____ de ______ de 2016.                            

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                

EMPRESA:                                 

                                                                              

CNPJ:                                                   

                                                                              

Fone/Fax:                                            

                                                                              

E - mail:                                                 
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