
Praça Cel. Horácio, 70 

CONVITE Nº
 
A Comissão Permanente de Licitação d
participar da presente licitação na modalidade Convite, tipo menor preço global, a realizar
prefeitura – Praça Cel. Horácio, 70 
encontra-se anexados a este convite.
 
Objeto: O objeto da licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para 
o serviço de reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Turismo que funciona o PIT (Ponto de 
Informação Turística), no Município de Curuçá
Valor: R$42.156,67 (Quarenta e 
Data de abertura: 02/02/2017 às 
Prazo de entrega: Conforme Edital
Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias.

 
A presente licitação será regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes, bem como 
pelas condições contidas no instrumento convocatório, em anexo.

 

LICITANTE: 

_______________________________________________

 

RG do representante: 

Nome da Empresa/Carimbo: 

 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 
Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 

68.750-00 
 
 

CONVITE Nº . 2017.001.SEMTU.PMC 

de Licitação da Prefeitura Municipal de Curuçá convida essa conceituada Empresa a 
participar da presente licitação na modalidade Convite, tipo menor preço global, a realizar

Praça Cel. Horácio, 70 - fone/fax: (91) 3722-1103. CEP: 68.750-00, cujo edital e seus anexos 
se anexados a este convite. 

O objeto da licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para Contratação de pessoa jurídica para 
serviço de reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Turismo que funciona o PIT (Ponto de 

, no Município de Curuçá, estado do Pará. 
(Quarenta e Dois Mil Cento e Cinqüenta e Seis Reais e Sessenta

às 10h00min. 
Conforme Edital. 

60 (Sessenta) dias. 

A presente licitação será regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes, bem como 
no instrumento convocatório, em anexo. 

 

 

Curuçá/PA, 26 de janeiro de 2017. 

_______________________________________________

Assinatura por extenso  

 
ALEXANDRE MARÇAL ROCHA 

Presidenta da CPL 

 

MARCIO DA SILVA MOREIRA 
Membro da CPL 

 

VANDERSON LIMA DA ROCHA  
Membro da CPL 

 

fone/fax:(91) 3722-1103.CEP: 

convida essa conceituada Empresa a 
participar da presente licitação na modalidade Convite, tipo menor preço global, a realizar-se no auditório da 

, cujo edital e seus anexos 

Contratação de pessoa jurídica para 
serviço de reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Turismo que funciona o PIT (Ponto de 

Sessenta e Sete Centavos). 

A presente licitação será regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes, bem como 

_______________________________________________ 
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