
INSTITUTO DL pRDr-tDi;tíCtÀ DO itUr;tcipto
DE ABAE|EÍUBA - IPMA
CN P J : 01. 5'l 0- 576/0001 -61

Av Dom Ped.o ll n. o 91 5, CEP 68.440 000, Balffo dô CentÍo - Abaêlêluba - Pârá

INTERESSADO: comis6ão pemânênte dê Licitaçáo
ASSUNTO: PaÍecêí Cârtâ-Convitê nr O2l202l - IPMA quê trâtâ dê
CONIFAIACÃ' iE EIYPFES,4 ESPE'II.L!Z,^.DP. I.!4 PPESTNçÀC DE
SERV|ÇOS OE ORGAN-|ZÁçAO E D|GIÍAL|ZAÇAO DO ACERVO FTSICO OO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO II/IIJNICIPIO OE ABAETETUB,l/PA,

A Prcsidenle da CPL Sra. ARINÉA DE MORÀES DA SILVA so cta manÍestação
ãceM dâs minutâs dê Edital de Cáriâ Convile e de Contralo oLê visem a
CONIFAIACÃO DL I-i]IPRFSA FSPFCIAIIZADA NA PRESTAÇÀO DE
SERVIÇOS 

-DE 
ORGANIZAÇÂO E DIG TALIZAÇÂO DO ACERVO FÍôICO DO

INSÍITUTO DE PREVIDÉNCIA OO i/iuNICIPIO DE ABAETEÍUBfuPA

É consabido que o conv te é â modalidâdê de cltâÇãô mals simp es, desl nãdâ
às ontalaçóes de pequeno vaLor, conssrindô ná solicilaçáo esotâ ê pêô mênôs
Úês ntêrêssados do râmo relistádos ou ião, pârê apresenlãrem as suas
proposlas no prazo min mo dê cinco d as úlêis, conÍoÍme d sposlo no Arl. 21, § 2'
inciso lV. dâ Leiíederal no 8666/93

dirg do diretamenle âos lcitanles esco hidos pela Administraçáô alravés de ca.ta-
convilê. A lê porém, deiemina qle @pia do inslrumento convocalório seja alixâda
êm o@l de Íácil a@sso áo parbico eslendêndo-se âulo.naticamenle aos demas
câdaslrados no mesmo Íamo de êlividêde desde que man festem seu inieesse ãté

22 § 3o, da Le 8666/93

Em íacê de suâ slngêlêza o @núte dispensa a ápresenráÉo de doomentos
mas, quando estês ÍoÍem exigidos, a documenláção, como nas demais modâldadês
de lc1e9ão. devêré sêr áDresênt6da em envelôôê distinto dô dá DrôDostâ

EntÍêlanlo. se faz neessáno bmbrár para que seia devidamente obsêtuêdo
pelá CPL o Íato dê quê na hipóiese do CONVITE, existindo ná pÍaça mais de três
possiveis nteressados, a càda rovo convilê reaiizado para objêlo idênlco o!
ássêmêLhado e obrigatório o @nvitê â nô mínmo, mãis Lm interessado. enquanto
existne.n câdastÍados não convidados nas úll mas licilaçÕês. Em outÍas paavras,
ssoé importante pãra que sê evile a padicipaçao sempre dos mesmos licilanles

Dessê modo o certame em tela, @mo pretende a exêcução do Objêto rislâdo,
obsetua coÍêlamenle a mdicaçáo dê dados especiícadorês do que pretende
âoquÍr. lnclusNe a@mpanhaoo do oevÉo lermo de Relerencra PrevÉ daqu o
que é o objelo doceíamê.



a m nuta do @nlráro atende âs espêcifcáçôês da câÍla convile Tão somente
para ÍêsguaÍdo de rosponsabil dades ent€ o lnstilulo de PÍêvdênciã lúunlcipal e
Enrprêsa, por lratêÊsê de SeÍviços dê dgltálizêção do presenle cêrlamê. cujo

da êmprcsa vêicedo€ do cêÍlâmê, que deverá ser reaizado dênlro pÍazo
eslâbelec do no âlo convocalório, que Íêvesl rá o cLmpr menlo da obr gaçáo.
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