
                                                                                                           
                                                           Estado do Pará                                                                                                     

                                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA                                                                                           

                                                     AV.14 DE JULHO, 12, CENTRO                                                                                               

                                                       05.077.102/0001-29                                                                                                     

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                         ORDEM DE SERVIÇO Nº 202200845                                                     
                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

À                                                                                                                                                                             

CONACRI EIRELI                                                                                                                                                                

TV LIMEIRA, 404                                                                                                                                                               

NOVO - Itupiranga/PA                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                              

Assunto:                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

     Processo de compra: Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2/2022-005-PMI  - Contrato nº 20220136                                                                   

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

Prezado(a) Senhor(a),                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                              

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 11/08/2022, empenho nº 0, autorizamos o fornecimento                                            

do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:                                                                        

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

____________________________________________________________________________________________________________________________________                                          

Item Descrição                                     Marca                   Quant./Unidade        Vlr.unitário(R$)      Vlr.total(R$)                                          

____________________________________________________________________________________________________________________________________                                          

   1 REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO                                      1,0000                   1.842.120,510       1.842.120,51                                          

____________________________________________________________________________________________________________________________________                                          

                                                                                                          TOTAL.:       1.842.120,51                                          

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS                                                              
                                                                                                                                                                              

     O(s) serviço(s) deverá(ão)  ser(em)  realizado(s)  igualmente  como  consta  na  Proposta  Comercial oferecida no Processo de                                            

compra(Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2/2022-005-PMI ), indicando a especificação completa do(s) serviço(s).                                                     

                                                                                                                                                                              

     A nota fiscal  deverá  ser  emitida  em  nome  de  PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, situada na AV.14 DE JULHO, 12, CENTRO,                                            

inscrita no C.N.P.J. sob o nº 05.077.102/0001-29.                                                                                                                             

                                                                                                                                                                              

     Fica esclarecido que  o  preço  proposto  é  fixo  e irreajustável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas,                                            

fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro                                            

do(s) serviço(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.                                                                                    

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

FORMA DE PAGAMENTO                                                                                         
                                                                                                                                                                              

     O pagamento somente  será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no                                            

dia da licitação/contratação direta.                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

LOCAL DE ENTREGA                                                                                           
                                                                                                                                                                              

     A não entrega  do(s)  serviço(s),  perfeitos  e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº                                            

8.666/1993 -Lei de Licitações e suas alterações.                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                             Pag.: 0001                                                                                                       

                                                                                                                                                                              



                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.                                                                                                                    

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                Itupiranga-PA, 31 de Agosto de 2022                                                                                           

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                           BENJAMIN TASCA                                                                                                     

                                                                                                                                                                              

                                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA                                                                                           

                                                 C.N.P.J. (MF). 05.077.102/0001-29                                                                                            

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                           Ciente e de acordo em  _____/_____/_____.                                          

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                      CONACRI EIRELI                                          

                                                                                                      C.N.P.J(MF) 23.831.406/0001-11                                          

                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                             Pag.: 0002                                                                                                       
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