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Governo Municipal de Aurora do Pará
Pará 1CONVITE Nº 1/2022-001

28/02/2022

               A COMISSÃO DE COMPRAS/LICITAÇÃO, em cumprimento às disposições legais,  torna público seu interesse em adquirir os 
serviços abaixo especificados e convida-o  a colocar neste formulário os seus preços e condições para fornecimento dos mesmos, 
devolvendo-nos em envelope que conste o número desta licitação e o nome da Firma até o dia 08/03/2022, às 08:30 horas.

               Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo de licitação, constituindo, portanto, uma proposta, cuja 
abertura será prevista para o dia 08/03/2022, às 08:30 horas, ficando V. Sas. na obrigatoriedade de aceitar a ORDEM DE SERVIÇO que 
porventura lhes seja enviada como resultado da presente licitação.

               A entidade se reserva o direito de adquirir apenas parte do material  discriminado, ou rejeitar todos desde que haja 
conveniência para seus serviços.

OPUS CONSTRUTOORA EIRELI

AV GENERALÍSSIMO DEODORO, 877

NAZARÉ

66055-240

04.660.153/0001-16

PABelém

__________________________________________

Presidente da comissão

Proponente :

Endereço :

Bairro :

CEP :

Cidade : UF :

CNPJ / MF : Insc. Estadual :

VILANI CRISTINA SANTOS PRESTES28 de Fevereiro de 2022Em

00001 1,00 SERVIÇOPERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DE D=6" 
COM PROFUNDIDADE DE 30M

|__________________|

 Especificação: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de perfuração de poços artesianos de 
D=6' com profundidade de 30m, nas comunidades: boa 
união, vila nova, cravinho, siriri e surianagem, zona rural do 
município de Aurora do Pará, em conformidade com 
projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias.()

Valor por extenso :

Validade da proposta :

Prazo de entrega :

Valor das mercadorias :

Impostos :

Descontos :

Valor do pedido :

Valor por extenso :

_______________

________ Dias

________ Dias

R$ ___________________

R$ ___________________

R$ ___________________

R$ ___________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Condições de pagamento :

Data : ____/____/______ ___________________________________
Carimbo e assinatura

rpt19
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               A COMISSÃO DE COMPRAS/LICITAÇÃO, em cumprimento às disposições legais,  torna público seu interesse em adquirir os 
serviços abaixo especificados e convida-o  a colocar neste formulário os seus preços e condições para fornecimento dos mesmos, 
devolvendo-nos em envelope que conste o número desta licitação e o nome da Firma até o dia 08/03/2022, às 08:30 horas.

               Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo de licitação, constituindo, portanto, uma proposta, cuja 
abertura será prevista para o dia 08/03/2022, às 08:30 horas, ficando V. Sas. na obrigatoriedade de aceitar a ORDEM DE SERVIÇO que 
porventura lhes seja enviada como resultado da presente licitação.

               A entidade se reserva o direito de adquirir apenas parte do material  discriminado, ou rejeitar todos desde que haja 
conveniência para seus serviços.

CONSTRUTORA C R PARAENSE EIRELI EPP

RUA LUCIO SOARES, S/N

BAIRRO NOVO

68655-000

26.765.027/0001-69

PAIrituia

__________________________________________

Presidente da comissão

Proponente :

Endereço :

Bairro :

CEP :

Cidade : UF :

CNPJ / MF : Insc. Estadual :

VILANI CRISTINA SANTOS PRESTES28 de Fevereiro de 2022Em

00001 1,00 SERVIÇOPERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DE D=6" 
COM PROFUNDIDADE DE 30M

|__________________|

 Especificação: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de perfuração de poços artesianos de 
D=6' com profundidade de 30m, nas comunidades: boa 
união, vila nova, cravinho, siriri e surianagem, zona rural do 
município de Aurora do Pará, em conformidade com 
projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias.()

Valor por extenso :

Validade da proposta :

Prazo de entrega :

Valor das mercadorias :

Impostos :

Descontos :

Valor do pedido :

Valor por extenso :

_______________

________ Dias

________ Dias

R$ ___________________

R$ ___________________

R$ ___________________

R$ ___________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Condições de pagamento :

Data : ____/____/______ ___________________________________
Carimbo e assinatura

rpt19
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               A COMISSÃO DE COMPRAS/LICITAÇÃO, em cumprimento às disposições legais,  torna público seu interesse em adquirir os 
serviços abaixo especificados e convida-o  a colocar neste formulário os seus preços e condições para fornecimento dos mesmos, 
devolvendo-nos em envelope que conste o número desta licitação e o nome da Firma até o dia 08/03/2022, às 08:30 horas.

               Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo de licitação, constituindo, portanto, uma proposta, cuja 
abertura será prevista para o dia 08/03/2022, às 08:30 horas, ficando V. Sas. na obrigatoriedade de aceitar a ORDEM DE SERVIÇO que 
porventura lhes seja enviada como resultado da presente licitação.

               A entidade se reserva o direito de adquirir apenas parte do material  discriminado, ou rejeitar todos desde que haja 
conveniência para seus serviços.

OPUS CONSTRUTOORA EIRELI

AV GENERALÍSSIMO DEODORO, 877

NAZARÉ

66055-240

04.660.153/0001-16

PABelém

__________________________________________

Presidente da comissão

Proponente :

Endereço :

Bairro :

CEP :

Cidade : UF :

CNPJ / MF : Insc. Estadual :

VILANI CRISTINA SANTOS PRESTES28 de Fevereiro de 2022Em

00001 1,00 SERVIÇOPERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DE D=6" 
COM PROFUNDIDADE DE 30M

|__________________|

 Especificação: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de perfuração de poços artesianos de 
D=6' com profundidade de 30m, nas comunidades: boa 
união, vila nova, cravinho, siriri e surianagem, zona rural do 
município de Aurora do Pará, em conformidade com 
projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias.()

Valor por extenso :

Validade da proposta :

Prazo de entrega :

Valor das mercadorias :

Impostos :

Descontos :

Valor do pedido :

Valor por extenso :

_______________

________ Dias

________ Dias

R$ ___________________

R$ ___________________

R$ ___________________

R$ ___________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Condições de pagamento :

Data : ____/____/______ ___________________________________
Carimbo e assinatura

rpt19


