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ESTADO DO rARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcAO 
CNPJ N° 18.782.198/0001-78 

TERMO DE REFERENCIA 

e 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente processo a contratacao de empresa para a ADEQUAcAO 

COM PAINEIS DE DIVISORIA E MAO L`E OBRA PARA INSTALAcAO DO PROJETO 

ESTIMULOS, DAE, CEFOP, RH, PROJETOS ESPECIAIS E DIVISAO DE MATERIAIS E. 

SUPRIMENTOS NO PREDIO DA SEMED, de forma a atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Terras, Transportes e Obras, corforme especificacoes a condicoes constantes 

neste Termo de Referencia. 

1.2. A legislacao a ser aplicada a este procedimento seia a Lei n° 14.133/2021. 

2. DOS SERVI~OS 

2.1. Serao executadas no predio adequacoes, principalmente em seus galpoes, de forma a 

melhor aproveitar o espaco para comportar as ;;egaintes deperdencias: 

• Galpao do Centro de Estim~ilacao Cognitiva (ESTIMULOS); 

• Galpao do Departamento A;ii:ientacao Escolar (DAE); 

• Centro de Formacao de Professores (CEFOP); 

• Galpao da Biblioteca Municipal; 

• Galpao Arquivo Municipal; 

• Sala administrativa da SEMED; 

• Sala de RH, Projetos Especiais a demais salas especificadas em projeto. 

2.2. A Solicitacao dos servicos s"ra feita atraves de solicitacao do orgao competente, 

descriminando hora, dia, mes de acordo corn a necessidade do solicitante; 

2.3. O servico devera ser efetuado, assim q}~e solicitado, sempre observando os termos do 

contrato; 

2.4. As solicitacoes dos servicos poder:4o ser feitas de forma fragmentada; 

2.5. A Contratada devera iniciar a .realizacao•dos sere icos, em no niaximo, 02 (dois) Cteis apos 

recebimento da solicitacao; 
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2.6. Os servicos deverao obedecer as exigencias legais, padroes de qualidade e especificacoes 

tecnicas exigidas pelas legislacoes; 

2.7. A qualidade dos servicos fornecidos e de inteira responsabilidade da contratado; 

3. DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

3.1. A contratante obriga-se a: 

3. 1 . 1 . Sao obrigacoes da Prefeitura Municipai de CametalSecretaria Municipal de Educacao: 

3.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execucao de ,contrato por urn representante especialmente 

designado, nos termos do art. 1 17 da Lei ñ° 14.133/2021; 

3.1.3. Proporcionar todas as facilidades Mara que o fornecedor possa cumprir suas 

obrigacoes; 

3.1 .4. Rejeitar o servico cuias especificacoes nao atendam, em quaisquer dos itens, aos 

requisitos minimos constantes do Anexo I deste Termo de Referencia; 

3.1.5. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) /Fatura(s) da contratada, apos a 

efetiva realizacao dos servicos; 

3.1.6. Notificar a empresa, por escrito. sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades 

constants de cads um dos itens que compoe►n o objeto deste termo. para que sejam adotadas 

as medidas corretivas necesssrias; 

3.1.7. Prestar todas as informaroes a/ou esclarecimentos que venham a serem solicitados 

pelos tecnicos da contratada; 

3.1.8. Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuados; 

3.1.9. A Administracao nao responders por 4uaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada corn terceiros, ainda que vinculados a e;;ecu4ao do presente objeto, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrencia de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados 

3.2. O contratado obriga-se a: 

3.2. 1 . Executar fielmente o contrato; de avoid® corn as clausulas avencadas; 

~,
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3.2.2. Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o obj'eto deste 

Termo de Referenda, em que se verificarem '-icios, defeitos ou incorrecoes resultantes da 

execucao; 

3.2.3. Aceitar os acrescimos a supressoes do valor inicialmente estimado para a prestacao dos 

servicos, em ate 25% (vinte a cinco por cento), nos termos do art. 125 da Lei Federal n° 

14.133/2021; 

3.2.4. Prestar todos os esclarec:mentos que forcin solicitados pela fiscalizacao da Prefeitura 

Municipal de Cameta/Secretaria Municipal, de ' ducacao, cujas obrigacoes devera atender 

prontamente; 

3.2.5. Manter, durance toda a execucao do servico, em compatibilidade corn as obrigacoes 

assumidas, todas as condicoes de habilita4ao a qualificacao exigidas na contratacao; 

3.2.6. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacoes 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto nas 

condicoes autorizadas no Termo de Referencia ou no contrato. 

3.2.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretarnente a Administracao ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa, ou dolo rya execucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalizacao ou o acotni anhamento da Prefeitura Municipal de 

Cameta/Secretaria Municipal 'le Educacao. 

3.2.8. Arcar corn os encargos trabalhistas, previdcnciarios, fiscais a comerciais, bem como os 

tributos resultantes do cumprimento do contrato; 

3.2.9. Manter um supervisor responsavel pelo gerenciamento dos servicos, corn poderes de 

representante ou preposto para tratar corn a Prefeitura Municipal de Cameta/ Secretaria 

Municipal de Educacao, sobre assuntos relacionados a execucao do contrato; 

3.2.10. Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados corn a prestacao dos 

servicos; 

3.2.11. At-car a responsabilizar-se, corn as despesas diretas a indiretas, tais Como: salarios, 

transportes, alimentacao, diarias, assistencia medica, encargos sociais, fiscais, traba!histas, 

previdenciarios a de ordem de classe, indenizacoes civis a quaisquer outras clue foretr► devidas 

a seus empregados no desempenho dos servicos, ftcando ainda o contratante isento,J le 

qualquer vinculo empregaticio corn os mesmn:s; C, 
" , 

Rua Treze de Maio. S/N°, Bain  Centro. CEP: 58.400.000 — Cameta/PA 
0 

6 



carcirwte+w.acma:.in r 

CAMETA 
uprlrrlre snAGx:Naa~sw ±RM,AY tlMllllllllllitl 

ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL_ DE CAMETA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcAO 
CNPJ N° 18.782.15d/OOR1-78 

PROT. 

FL 

3.2.12. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados quando em 

servico, por tudo quanto as leis trabalhistas a previdenciarias lhes assegurem a demais 

exigencias legais para o exercicio das atividades; 

3.2.13. Comunicar de imediato a Prefeitura Municipal de Cameta/ Secretaria Municipal de 

Educacao toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestanao de servicos, 

prestando os esclarecimentos que julgar ntcessarios; 

3.2.14. Abster-se, qualquer que seja a hipetese, de veicular publicidade ou qualquer outra 

informacao acerca das atividades, objeto deste Termo de Referencia, sem previa autorizacao 

do contratante; 

3.2.15. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade corn as obrigacoes 

assumidas, todas as condicoes de habilitacao e gualificacao exigidas na contratacao; 

3.2.16. Nao transferir a outrem, no todo ou em parse, os servicos avencados, sem previa e 

expressa anuencia da contratante; 

3.2.17. Emitir Nota(s) Fiscal (is) dos servi4os.efetivamente prestados, discriminando no corpo 

da(s) nota(as) fiscal(is), o nome do beneficiario, data, o periodo a que se refere o servico/etapa 

ou parcela, o local da prestando do servico o nmero e o objeto do respectivo Contrato, de 

acordo com o estabelecido nestee Terme; 

3.2.19. Trocar a Nota Fiscal sempre que, a Prefei.tura Municipal de Cameta/ Secretaria 

Municipal de Educacao solicitar em virtude de ter sido emitida com informacoes incorretas; 

3.2.20. Estabelecer novo prazo de vencime►:to da Nota Fiscal, sempre que a mesma for refeita 

para correcoes de falhas ocorridas na emissao; 

4. CONTROLE E FISCALIZAcAO DA EXECUcAO 

4.1. O acompanhamento e a fiscalizacao da exe: ucao do contrato consistem na veri icacao 

da conformidade da prestanao dos servi4os de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 

ajuste, que serao exercidos por uin ou mais representantes da Contratante, especialmente 

designados, na forma do art. 117 da Lei n° 14.1 33 /2021. 

4.2. A verificacao da adequacao da prestando do servico devera ser real izada com base nos 

criterios previstos neste Termo de ReferenciaY e no Memorial Oescritivo constante nos autos 

do processo de contratacao. 
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4.3. A conformidade dos servieos devera per verificada juntamente corn o documento da 

Contratada que contenha a relaeao detalhada dos mesmos, de acordo corn o estabelecido neste 

Termo de Referenda, informando as respectiva.s quantidades e especificaeoes tecnicas. 

4.4. O fiscal do contrato anotara em registro prdprio todas as ocorrencias relacionad.as a 

execueao do contrato, determinando o qt for necessario para a regularizaeao das faltas ou 

dos defeitos observados, conforme o disposto no § 1° do art. 1 17 da I .el no 14.133, de 2021. 

4.5. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adoeao das 

medidas convenientes, a situaeao que demanda: decisao ou providencia que ultrapasse sua 

competencia, conforme disposto no § 1° do art. 1 1 7 da Lei n° 14.133, de 2021. 

4.6. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a 

avaliaeao de desempenho a qualidade da prestaeao dos servieos realizada. 

5. DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dial, contados do 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

5.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servieo, 

conforme este Termo de Referenda 

5.3. Havendo erro na apresentaeao da Nota riscal/Fatura, ou circunstancia que impeea a 

liquidaeao da despesa, o pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovaeao 

da regularizaeao da situaeao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante; 

5.4. Sera efetuada a reteneao ou glosa .no pagamento, proportional a irregularidade 

verificada, sem prejuizo das saneoes cabiveis, caso se constate que a Contratada: 

5.4.1. nao produziu os resultados acordados; 

5.4.2. deixou de executar as atividades contratadas; ou nao as executou corn a qualidade 

minima exigida; 

5.4.3. deixou de utilizer os materials c recursos humanos exigidos para a execueao do 

servieo, ou utilizou-os corn qualidade ou quantidade inferior a demandada. 

5.5. Sera considerada data do pagamento o ,dia em que constar como emitida a ordem 

bancaria para pagamento. _ , ~ 
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ESTADO DO PAPA 
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5.6. Constatando-se a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua 

notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) Bias iiteis, regularize sua situacao ou, 

no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual 

periodo, a criterio da contratante. 

5.7. Previamente a emissao de nota de empnho e a cada pagamento, a Administracao 

devera realizar consulta eventual suspensao temporaria de participacao em licitacao, no 

ambito do orgao ou entidade, prc,;bicao de contrztar corn o Poder Publico, been como 

ocorrencias impeditivas indiretas; 

5.8. Nao havendo regularizaç.ao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

devera comunicar aos orgaos resporisaveis pela tiscalizacao da regularidade fiscal quanto a 

inadimplencia da contratada, bem como quanto a existencia de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes a neces sarios para garantir o recebimento de seus 

creditos. 

5.9. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessaria.s a 

rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a 

contratada a ampla defesa. 

5.10. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, 

ate que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situaYao junto 

a situacao fiscal; 

5.11. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao 

aplicavel. 

5.12. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada 

que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do orgao contratante, corn 

fundamento na Lei de Diretrizes Orcamenxarias vigente.. 

5.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao t~nha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, Pica convencionado que a taxa de compensacao 

financeira devida pela Contratai~te, cntre a data. do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela e calculada mediante a aplicacao da eguinte formula: 

EM = l x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratorios; 
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N = N6mero de dias entre a data prevista para 6 paga mento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Indice de compensaçao financeira = 0,000 16438, assim apurado: 

I = (TX) 1= (6/100) 1=0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

6. DAS INFRAcOES E SAN4OES ADMINISTRATIVAS 

6.1. O licitante ou o contratado sera iespor►sabilizado administrativamente pelas seguintes 

infracoes, nos termos do Art. 155 da Lei federal 14.133/2021: 

I - dar causa a inexecucao parcial do contrato; 

II - dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracno, ao 

funcionamento dos servicos p6blicos ou ao interesse coletivo; 

III - dar causa a inexecucao total do contrato; 

IV - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame; 

V - nao manter a proposta, salvo em decorrencia de fato superveniente devidamente 

justificado; 

VI - nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratacao, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VII - ensejar o retardamento da execuc o ou, da entrega do objeto da licitacao sem motivo 

justificado; 

VIII - apresentar declaracao ou docum. ntacao falsa exigida para o certarne ou prestar 

declaracao falsa durante a licitacao ou a execucao do contrato; 

IX - fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na.execucao do contrato; 

X - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

XI - praticar atos illcitos corn vistas a frustrar os objetivos da licitacao; 

XII - praticar ato lesivo previsto nq art. 5° da Lei n° 12.846, de 1 ° de agosto de 2013. 

Art. 156. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracoes administrativas previstas nesta Lei as 

seguintes sancoes: 

I - advertencia; 

II - multa; 

c AL D(1 
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III - impedimento de licitar a contratar; 

IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar. 

§ 1° Na aplicacao das sancoes serao considerdos: 

I - a natureza e a gravidade da infracao cornetida; 

11 - as peculiaridades do caso concreto; 

I i 1 - as circunstancias agravantes ou atenua.ntes; 

IV - os danos que dela provierem para a Administracao Publica; 

V - a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normal e 

orientacoes dos orgaos de controle. 

§ 2° A sancao prevista no inciso I do Caput deste artigo sera aplicada exclusivamente pela 

infracao administrativa prevista no inciso ( do cput do art. 155 desta Lei, quando nao se 

justificar a imposicao de penalidade mais grave. 

§ 3° A sancao prevista no inciso II do eaput dente artigo, calculada na forma do edital ou do 

contrato, nao podera ser inferior a 0,5% (cinco decimos por cento) nem superior a 30% (trinta 

por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado corn contratacao direta a sera aplicada ao • 
responsavel por qualquer das infracoes admini~trativas previstas no art. 155 desta Lei. 

§ 4° A sancao prevista no inciso III do Caput deste artigo sera aplicada ao responsavel pelas 

infracoes administrativas previstas nos incisos II, III. IV. V. VI e VII do eaput do art. 155 

desta Lei, quando nao se justificar a imposirao de penalidade mais grave, a impedira o 

responsavel de licitar ou contratar no arnbito da. Adrninistracao Publica direta a indireta do 

ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (tres) anos. 

§ 5° A sancao prevista no inciso IV do Caput deste artigo sera aplicada ao responsavel pelas 

infracoes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do Caput do art. 155 

desta Lei, bem Como pelas infracoes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e 

VII do Caput do referido artigo que justifiqucrn a imposicao de penalidade mais grave que a 

sancao referida no § 4° deste artigo, impedira o responsavel de licitar ou contratar no arnbito 

da Administracao Publica direta a indireta de-todos os entes federativos, pelo prazo minimo 

de 3 (tres) anos a maximo de 6 (seis) anos. 

§ 6° A sancao estabelecida no inciso IV do eaput deste artigo sera precedida die analise 

juridica a observara as seguintes regras: 
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I - quando aplicada por orgao do Poder Executivo, sera de competencia exclusiva de ministro 

de Estado, de secretario estadual ou de secretario municipal e, quando aplicada por autarquia 

ou fundacao, sera de competencia exclusi :'a da autoridade maxima da entidade; 

II - quando aplicada por orgaos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo Ministerio Publico 

e pela Defensoria Publica no desempenho da funcao administrativa, sera de competencia 

exclusiva de autoridade de nivel hierargtlico equivalente 
as autoridades referidas no inciso I 

deste paragrafo, na forma de regulamento. 

§ 7° As sancoes previstas nos incisos I, III e IV on Caput deste artigo poderao ser aplicadas 

cumulativamente corn a prevista no inciso 11 do eaput deste artigo. 

§ 8° Se a multa aplicada a as indenizacoes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administracao ao contratado, alem da perda desse valor, a 

diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente. 

§ 9° A aplicacao das sancoes previstas no Caput deste artigo nao exclui, em hipotese alguma, 

a obrigacao de reparacao integral do dano. causado a Administracao Publica. 

Art. 157. Na aplicacao da sancao prevista no inciso II do Caput do art. 156 desta Lei, sera 

facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua 

intimacao. 

Art. 158. A aplicacao das sancoes previstas nos incisos III e IV do Caput do art. 156 delta l..ei 

requerera a instauracao de processo de responsabilizacao, a ser conduzido por comissao 

composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos a circunstancias 

conhecidos a intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) ciias uteis, 

contado da data de intimacao, apresentar defesa escrita a especificar as provas que 

pretenda produzir. 

§ 1° Em orgao ou entidade da Administracao Publica cujo quanro funcional nao seja formado 

de servidores estatutarios, a comissao a que se refere o Caput deste artigo sera composta de 2 

(dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos sous quadros permanentes, 

preferencialmente corn, no minimo, 3 .(tres) anos de tempo de servico no orgao ou entidade. 

§ 2° Na hipotese de deferimento de pedido de producao de novas provas ou de juntada de 

provas julgadas indispensaveis pela comissao, o licitante ou o contratado podera apresentar 

alegacoes finals no prazo de 15 (quloze) dias iiteis,:contado da data da intimacao. 

  o-
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§ 3° Serao indeferidas pela comissao, mediante decisao fundamentada, provas ilicitas, 

impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas. 

§ 4° A prescricao ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciencia da infracao pela 

Administracao, a sera: 

I - interrompida pela instauracao do processo de responsabilizacao a que se refere o caput 

deste artigo; 

II - suspensa pela celebracao de acordo de leniencia previsto na Lei n° 12.846, de 1° de agostci' 

de 2013; 

III - suspensa por decisao judicial que inviabilize a conclusao da apuracao administrativa. 

Art. 159. Os atos previstos Como infracoes administrativas nesta Lei ou em outras leis de 

licitacoes a contratos da Administracao Piiblica que tambem sejam tipifcados como atos 

lesivos na Lei n° 12.846, de JO de agosto de 2013, serao apurados a julgados conjuntamente, 

nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade 

competente definidos na referida Lei. 

Paragrafo unico. (VETADO). 

Art. 160. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada corn abuso 

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta L.ei 

ou para provocar confusao patrimonial, e, nessc caso, todos os efeitos das sancoes aplicadas a 

pessoa juridica serao estendidos aos sees administradores e socios corn poderes dew 

administracao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo corn relacao d 

coligacao ou controle, de fato ou de direito, corn o sancionado, observados, em todos os 

casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica previa. 

Art. 161. Os orgaos a entidades dos Poderes Executivo, Legislativo a Judiciario de todos os 

entes federativos deverao, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de 

aplicacao da sancao, informar a manter atualizados os dados relativos as sancoes por eles 

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas a Suspensas 

(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito 'do Poder 

Executivo federal. 

Paragrafo unico. Para tins de aplicacao das sancoes previstas nos incisos 1, II. III e IV do 

eaput do art. 156 desta Lei, o Poder Executivo regulamentara a forma de computo a as 
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consequencias da soma de diversas sangoes aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de 

contratos distintos. 

Art. 162. O atraso injustificade na execucao de contrato sujeitara o contratado a multa de 

mora, na forma prevista em edital ou em contrato. 

Paragrafo unico. A aplicapao de multa de mora r.ao impedira que a Administracao a converta 

em compensatoria e promova a extingao unilateral do contrato com a aplicagao cumulada de 

outras sancoes previstas nesta Lei. 

Art. 163. E admitida a reabilitacao do lictante ou contratado perante a propria autoridade que 

aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: 

1 - reparapao integral do dano causado a Administragao Publica; 

II - pagamento da multa; 

III - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagao da penalidade, no caso de 

impedimento de licitar a contratar, ou de 3 (tres) anos da aplicagao da penalidade, no caso de 

declaragao de inidoneidade; 

IV - cumprimento das condigoes de reabilitagao definidas no ato punitivo; 

V - analise juridica previa, com posiciorta,ne lto conclusivo quanta ao cumprimento dos 

requisites definidos neste artigo. 

Paragrafo unico. A sanpao pelas infragoes previstas nos incisos VIII e YIl do eaput do art. 

155 desta Lei exigira, como condiFao de reabilitagao do licitante ou contratado, a implantagao 

ou aperfeigoamento de programa de integridade pelo responsavel. 

Cameta/PA, 11 de Maio de 2021. 

PATRICIA DO SOCORRO 
BARROS 
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