
 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 
GABINETE DO PREFEITO 

 

 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

CNPJ/MF 01.611.666/0001-49 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

 

Pelo presente termo, a CEL da Prefeitura Municipal de Marituba/Pa, torna público 

para conhecimento dos interessados, o julgamento da proposta de preços de que trata a 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/20151811-01 CP/PMM-SEMED que teve como 

objetivo a seleção da melhor proposta para Contratação de empresa especializada para 

implantação e execução de projeto educacional integrado, voltado a promover inclusão 

digital, com práticas, conteúdos, e à modernização da gestão educacional da rede municipal 

de ensino de Marituba. 

 

Conforme orçamento anexo ao certame. Foi em toda sua tramitação atendida à 

legislação pertinente. 

 

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO a CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 1/20151811-01 CP/PMM-SEMED e ADJUDICO a proponente PLANETA 

EDUCAÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA com o valor global de R$ 1.231.121,00 (Hum 

milhão, duzentos e trinta e um mil e cento e vinte e um reais),  vencedora desse certame nos 

termos da ata de sessão de julgamento. 

 

Publique-se. Ao departamento competente para as providências de costume. 

 

 

 

Marituba/PA, 29 de janeiro de 2016. 

   

 

 

 

________________________________ 

Mário Henrique de Lima Bíscaro 

Ordenador de Despesas 
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CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DE AVISO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 

ADJUDICAÇÃO 

 

 

Certifico, para os devidos fins, que foi publicado no quadro de avisos e publicações dessa 

municipalidade, o aviso de homologação e adjudicação originária do processo licitatório na 

modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/20151811-01 CP/PMM-SEMED, cujo 

vencedor foi à empresa A PLANETA EDUCAÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA com o 

valor global de R$ 1.231.121,00 (Hum milhão, duzentos e trinta e um mil e cento e vinte e um 

reais) 

Marituba/PA, 29 de janeiro de 2016. 

   

 

 

 

 

________________________________ 

Mário Henrique de Lima Bíscaro 

Ordenador de Despesas 
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