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II – DA SEGUNDA ACORDANTE: 
a) Contratação de 01 instrutor esportivo para as modalidades que 

funcionarão nos dois turnos, de segunda a sábado. 

b) Será investido no projeto o valor de R$ 150.000,00 (CENTO E 

CINQUENTA MIL REAIS), aplicado conforme acordo entre o 

responsável da Escola Anésia e Juparanã.  

c) Oferecer materiais esportivos, tais como: bolas de futsal e voleibol, 

redes de futsal, apitos, jogos de cartões, bolas GRD, bolinhas de tênis 

de mesa, raquetes para tênis de mesa. 

d) Oferecer uniformes para os alunos do projeto tais como: camisetas, 

shorts, jogos de coletes, meião. 

e) Revitalização da quadra Poliesportiva da EMEF Anésia da Costa 

Chaves. 

f) Observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as 

orientações emanadas da PRIMEIRA ACORDANTE, elaboradas 

com base no acompanhamento e supervisão 

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 
O acompanhamento e fiscalização do presente Termo serão exercidos 

por servidores da EMEF Anésia da Costa Chaves e da Secretaria 

Municipal de Educação: 

a) Conhecer minuciosamente o Termo de Cooperação, zelar pelo seu 

cumprimento, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas à sua execução; 

b) Levar ao conhecimento dos partícipes, por escrito, sempre que 

surgirem problemas e/ou irregularidades na execução do Termo de 

Cooperação; 

c) Tomar todas as providências que estejam sob sua alçada para 

resolução de eventuais problemas ou inexecuções do instrumento e 

encaminhar ao setor responsável àquelas que fugirem a sua 

competência; 

d) Registrar eventuais sugestões de alteração que possam surgir 

durante o curso da execução do instrumento, acompanhados das 

justificativas pertinentes; 

e) Apresentar relatório de cumprimento do objeto imediatamente, em 

até 30 (trinta) dias depois de findo o prazo de vigência deste 

instrumento. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS PARA EXECUÇÃO 

DAS AÇÕES 
O desenvolvimento das ações do presente Termo de Cooperação 

correrá a cargo dos órgãos partícipes, não havendo previsão de repasse 

de recursos entre as partes. 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 
O presente instrumento terá vigência da data da assinatura até dia 

31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado mediante Termo 

Aditivo, se as partes assim acordarem. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO, DENÚNCIA E 

RESCISÃO 
O presente Termo de Cooperação poderá ser alterado, denunciado e 

rescindido a qualquer momento, por comum acordo entre os 

partícipes, ou quando do descumprimento 

  

de quaisquer de suas cláusulas, sendo obrigatória a comunicação 

oficial entre as partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

antes do término de sua vigência; 

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 
O presente Termo de Cooperação será publicado no Diário Oficial dos 

Municípios, como condição de sua eficácia, providência esta a ser 

adotada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, 

no prazo de 20 (vinte) dias contados da assinatura do instrumento. 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Paragominas, para dirimir eventuais 

controvérsias oriundas do presente Acordo de Cooperação 

. 

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam o presente 

instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que sejam 

produzidos os efeitos legais e pretendidos, assinado na presença de 02 

(duas) testemunhas que também o subscrevem para um só efeito legal. 

  

Paragominas/PA, 19 de Janeiro de 2023. 

  

Prefeitura Municipal De Paragominas 

JOÃO LUCIDIO LOBATO PAES 
Prefeito Municipal 

  

ANDREIA DE SIQUEIRA MENDES AMARAL SAMPAIO 
Secretária Municipal De Educação 

  

FLÁVIO JOSÉ BRUNO CARMINATI 
Juparanã Comercial Agrícola LTDA 

  

TESTEMUNHAS: 
1ª............................ 

NOME: 

CPF nº 

  

2º ............. 

NOME: 

CPF nº 

Publicado por: 
Jorge Pascoa da Silva 

Código Identificador:365AAF3A 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL 

 

CAMARA DE VEREADORES DE PORTEL 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

câmara MUNICIPAL DE PORTEL 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2023-090201-c 
A Câmara Municipal de Portel/PA torna público o processo licitatório 

Pregão Eletrônico SRP Nº 9/2023-090201-C. Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS 

NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

Edital e seus anexos. Maiores Informações no Endereço: Av. Floriano 

Peixoto, 415, Centro, Portel/PA ou https://www.licitanet.com.br e 

https://www.tcm.pa.gov.br/. Abertura da sessão: 09/02/2023 às 10h00 

no site www.licitanet.com.br. 

  

ALEX TRINDADE BARBOSA 
Pregoeiro 

Publicado por: 
Alex Trindade Barbosa 

Código Identificador:E9FC4494 

 
MUNICÍPIO DE PORTEL 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL 

chamada pública Nº 001/2023 
A Prefeitura Municipal de Portel/PA, através do Fundo Municipal de 

Saúde, torna público o Edital de Chamamento Público Nº 001/2023, 

credenciamento para prestação de serviços profissionais na área da 

saúde e equipe de apoio, necessários à Secretaria Municipal de Saúde 

de Portel/PA. Do Credenciamento: Os interessados deverão apresentar 

a documentação exigida no referido Edital, junto a Prefeitura 

Municipal de Portel/PA, na sala da CPL, no período de 30/01/2023 a 

03/02/2023. No horário de 08:00 às 14:00hs. Maiores Informações no 

Endereço: Av. Duque de Caxias, 803, Centro, Portel/PA, sala da CPL. 

  

SIMONE DE CARVALHO BARBOZA 
Secretária Municipal de Saúde 

  

Publicado por: 
Adriana Santos de Souza 

Código Identificador:3A14FA77 

 
MUNICÍPIO DE PORTEL 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Portel - PA, em cumprimento da ratificação procedida 

pelo Gestor da Prefeitura Municipal, faz publicar o extrato resumido 

do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 6/2023-


