
Praça Cel. Horácio, 70 

PROCESSO Nº

 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 
Tendo em vista a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitações, designada 

através da Portaria n°. 070

Assessoria Jurídica, HOMOLOGO

considerando vencedor da 

SEMOUT.PMC, a licitante 

- valor de R$ 77.050,00 (Setenta e Sete Mil e Cinqüenta Reais

de empresa para a aquisição de 67 Luminárias com tecnologia streeet LED esl 150W

composta de 15.840 lumens e braço de 3m para iluminação pública da via sete de 

setembro, no Município de Curuçá, Estado do Pará

 
 
Curuçá/PA, 02 de fevereiro
 
 
  
 

Secretario Municipal 
 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 
Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 

68.750-00 
 

 
 

CC.2017.002.SEMOUT.PMC 
PROCESSO Nº. 002/2017/SEMOUT/PMC 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  

Tendo em vista a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitações, designada 

070/2017, de 02 de janeiro de 2017, bem como parecer favorável a 

HOMOLOGO , nesta data, a referida decisão constante da ata anexa 

 licitação, objeto do processo licitatório Carta Convite 201

, a licitante BIG LUZ LTDA - ME, inscrito no CNPJ nº. 

77.050,00 (Setenta e Sete Mil e Cinqüenta Reais), cujo 

de empresa para a aquisição de 67 Luminárias com tecnologia streeet LED esl 150W

composta de 15.840 lumens e braço de 3m para iluminação pública da via sete de 

no Município de Curuçá, Estado do Pará. 

fevereiro de 2017. 

Newton Roberto Alves de Campos  
Secretario Municipal de Obras, Urbanismo e Transporte.

fone/fax:(91) 3722-1103.CEP: 

Tendo em vista a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitações, designada 

, bem como parecer favorável a 

, nesta data, a referida decisão constante da ata anexa 

Carta Convite 2017.002. 

inscrito no CNPJ nº. 11.103.717/0001-85 

 objeto é Contratação 

de empresa para a aquisição de 67 Luminárias com tecnologia streeet LED esl 150W 

composta de 15.840 lumens e braço de 3m para iluminação pública da via sete de 

Transporte. 
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