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Vada PrESTadora dE SErViÇoS MÉdicoS E HoSPiTalar - iNTErNaÇÕES, 
aTENdiMENTo aMBUlaTorial E cirUrGiaS ElETiVaS aoS USUárioS do 
SiSTEMa ÚNico dE SaÚdE - SUS, dE forMa coMPlEMENTar aoS SErVi-
ÇoS PrESTadoS PEla rEdE dE SaÚdE PÚBlica MUNiciPal, rEfErENcia-
doS Na TaBEla Sia/SUS, EdiTadaS PElo MiNiSTÉrio da SaÚdE E TaBEla 
difErENciada/SMS, Para aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria MU-
NiciPal dE TUcUMÃ. realizar-se na sala de licitação da prefeitura munici-
pal de tucumã a comissão de licitação designada analisará a documentação 
apresentada pelas empresas do dia 02 a 19 de setembro de 2022.das 07:30 
as 11:00 horas, devendo pública no órgão de imprensa oficial, a relação das 
empresas habilitadas e classificadas. Informações e retirada do edital na Rua 
do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã-Pa, das 07:30hs às 11:30hs e 
também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, 
no endereço http://geoobras.tcm.pa.gov.br/. TUcUMÃ - Pa, 31 de agosto de 
2022. dÉBora de soUZa MartiNs - Presidente da cPL.

Protocolo: 847438

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de aditiVo

esPÉcie: 5º Termo de aditivo de Prorrogação do prazo de execução e vi-
gência contratual da obra do contrato nº: 20203001. oriGEM: concorrência 
Pública 3/2020-00001. oBJETo: construção de 1 (uma) ponte de concreto, 
no Travessão km 165 Sul no município de Uruará/Pa, referente ao convênio nº 
055/2019 SETraN; ViGÊNcia:  05/08/2022 á 03/11/2022.
esPÉcie: 3º Termo de aditivo de Prorrogação do prazo de execução e vigên-
cia contratual da obra do contrato nº: 20203001. oriGEM: Tomada de Preço 
23/2021-00001. oBJETo: construção de um camelódromo no município de 
Uruará-Pá, conforme contrato de repasse nº 889525/2019 celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Uruará-Pá e o Ministério do desenvolvimento regional 
(Mdr),, ViGÊNcia:  28/07/2022 á 26/09/2022.

Protocolo: 847439

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

Publica Pregão eletrônico Nº 9/2022-00035 Processo administrativo 
Nº 92022035. oBJETo: registro de preços para seleção de proposta mais 
vantajosa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, utensílios 
domésticos e materiais de limpeza para suprir a demanda das Secretarias e 
fundos Municipais da Prefeitura de Uruará, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. data da abertura: 16 
de setembro de 2022. Horário 09 horas local: www.portaldecompraspublicas.
com.br. o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 
526, nos dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal do TcM/Pa.
Publica Pregão eletrônico Nº 9/2022-00036 Processo administrati-
vo Nº 920220036. oBJETo: aquisição de material de construção a serem 
utilizados na construção de pontes em madeira de lei, conforme termo de 
convênio nº 055/2019 e especificações contidas nesse edital e seus anexos. 
data da abertura: 19 de setembro de 2022. Horário 09 horas local: www.
portaldecompraspublicas.com.br. o edital encontra-se disponível no endereço 
rua 15 de novembro nº 526, nos dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e 
portal do TcM/Pa.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇo
Processo:  920220034; Espécie: ata de registro de Preço nº 20220032, refe-
rente ao Pregão Eletrônico nº 9/2022-00034; objeto: registro de Preços para 
seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de com-
bustível para atender a demanda da Secretaria Municipal de Viação e obras; 
fornecedor: rodriGUES loBo coMErcio dE coMBUSTiVEiS EirEli, no 
Valor Total: r$ 6.432.200,00 (Seis Milhões, Quatrocentos e Trinta e dois Mil e 
duzentos reais). Vigência:12 meses, contados de 30/08/2022 à 30/08/2023.

Protocolo: 847440
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 020/2022

a Prefeitura Municipal de Viseu torna público que realizará licitação na 
modalidade, Tomada de Preços nº 020/2022, tipo menor preço global. ob-
jeto: contratação de Empresa especializada na implantação de Subestação, 
para as escolas municipais de Viseu/Pa, em atendimento à Secretaria Munici-
pal de Educação. o certame será 23/09/2022, às 08:00 h. informações atra-
vés do e-mail: cpl@viseu.pa.gov.br e http://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao.

Ângela Lima da silva
Secretaria Municipal de Educação

cNPJ 30.879.826/0001-33
Protocolo: 847441

..

ParticULares
.

FaZeNda dUaNdra, Maria disa dUarte aNdrade
cPF n° 480.572.582-68 

Propriedade localizada em Paragominas/Pa, torna público que requereu a 
SEMMa/Paragominas lar para as atividades de cultura de ciclo curto e cria-
ção de bovinos.

Protocolo: 847287

FaZ. tiMBUÍ, JosÉ LUiZ do NasciMeNto 
cPF: 252.205.007-91 

Torna público que recebeu da SEMMa/ipixuna do Pará, a lar sob n° 15/2022 
para atividade de cultura de ciclo curto e criação de bovinos situada no muni-
cípio de ipixuna do Pará.

Protocolo: 847288

as pessoas físicas tHiaGo GoMes de MeLo 
(cPF n° 038.342.106-33) e 

FaBrÍcio PaULo siLVa (cPF n° 053.095.246-73) 
Tornam público que obtiveram da Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS, a licenças ambiental rural  - lar sob nº 14.037/2022, 
solicitada através do protocolo para a atividade de Bovinocultura, Processo nº 
32.206/2020 da fazenda cachoeira, localizada na Zona rural do município de 
Novo repartimento-Pa. ainda torna Público a averbação do Termo de compro-
misso ambiental - Tca sob nº 1.276/2022 que promoveu a adesão ao Programa 
de regularização ambiental - Pra do referido imóvel.

Protocolo: 847290

sitio 4r’s - caNroBert da siLVa PessaNHa
cPF: 228.685.422-04 

localizado na rod. Pa-263, Km 17, colônia do Núcleo rural do rio Moju, Gle-
ba 09, lotes 36 e 38, Zona rural, torna público que recebeu junto a SEMMa-
Goianésia do Pará, a licença de atividade rural-N° 028/2021 com validade até 
02/12/2024 para a atividade de criação de Bovinos e cultura de ciclo curto.

Protocolo: 847293

cooPerMiNÉrios - cooPeratiVa Mista de eXPLoraÇÃo 
MiNeraL e eXtratiVisMo VeGetaL de NoVo ProGresso Pa 

cNPJ 11.507.678/0001-81 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente- SEM-
Ma/NP na licença de operação lo nº070/2022, processo nº 586/2021 e 
987/2022 para extração e beneficiamento de minério de ouro.

Protocolo: 847295

serViÇo sociaL do traNsPorte – sest
UNidade B nº 77 – Marabá/Pa

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
coNcorrÊNcia nº 010/2022

Processo adMiNistratiVo nº 013/2022
o Serviço Social do Transporte – SEST, torna público a homologação e adjudi-
cação da concorrência 013/2022, cujo o objeto é a contratação de “Empresa 
especializada em serviços gráficos e comunicação visual par atender, sob de-
manda, as aquisições de materiais gráficos do SEST SENAT Unidade B 77.”, 
em favor das empresas f c dE SoUZa coMUNicaÇÃo ViSUal E Grafica 
(cNPJ: 33.586.646/0001-51), no valor de r$ 19.670,00 (dezenove mil e seis-
centos e setenta reais). Presidente da comissão de Licitação.

Protocolo: 847392
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.

eMPresariaL
.

siPasa seriNGa iNdUstriaL do ParÁ sa 
inscrito no cNPJ nº: 04.363.966/0001-44 

Proprietário da sipasa, interessado ao processo protocolado nesta Secre-
taria sob nº2021/0000035635, situada no município de Moju - Pa, torna pú-
blico que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade-SEMaS/Pa, a licença ambiental rural-lar n°13806/2022, validade até 
03/08/2027, autorização de Supressão florestal e demais formas de Vegeta-
ção-aUaS n°246/2022, validade até 04/08/2023 e autorização de captura, 
coleta, resgate, Transporte e Soltura da fauna Silvestre-aU n°4951/2022, 
validade até 04/08/2023 em conformidade com o disposto na lEi Nº 12.651, 
dE 25 dE Maio dE 2012.

Protocolo: 847296

coNcessÃo da LiceNÇa aMBieNtaL
a MaGaZiNe LUiZa s/a 

inscrita sob número de cNPJ 47.960.950/1460-96
localizada na av. Minas Gerais, nº. 200, complemento 202, bairro centro, 
cEP 68.488-000, no município de Breu Branco no estado do Pará/Pa solicita 
a concessão da licença ambiental no âmbito municipal para a loja localizada 
no endereço acima, cumprindo todas as condicionantes necessárias para tal 
finalidade.

Protocolo: 847312


