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PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo
eLetrÔNico srP Nº 007/2022 - seMsa

o Munícipio de Vigia de Nazaré, torna público a Homologação do proces-
so licitatório em epigrafe, através da Secretaria Municipal de Saúde SEM-
Sa, objeto: aQUiSiÇÃo dE rEcarGa dE áGUa E GáS dE coZiNHa Para 
aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE 
ViGia dE NaZarÉ/Pa, com o valor total de r$117.060,00(cento e dezesse-
te mil e sessenta reais), cujo o ganhador a empresa: r da SilVa cordEi-
ro,cNPJ: 37.475.036/0001-31 ViGia dE NaZarÉ, 30/09/2022.
Patrícia do Socorro Soeiro feitosa
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 859997
 

 estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ

aViso de HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo
eLetrÔNico srP Nº 006/2022 - seMed

o Munícipio de Vigia de Nazaré, torna público a Homologação do processo 
licitatório em epigrafe, através da Secretaria Municipal de Educação- SE-
MEd, objeto: aQUiSiÇÃo dE rEcarGa dE áGUa E GáS dE coZiNHa Para 
aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo 
dE ViGia dE NaZarÉ/Pa, com o valor total de r$84.750,00(oitenta e qua-
tro mil setecentos e  cinquenta reais), cujo o ganhador a empresa: r da 
SilVa cordEiro, cNPJ: 37.475.036/0001-31.
Josicléa Barata Pinheiro Palheta
Secretária Municipal de Educação

Protocolo: 859998

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 005/2022

a Prefeitura Municipal de Viseu torna público que realizará licitação na 
modalidade, Tomada de Preços nº 027/2022, tipo menor preço global. ob-
jeto: contratação de Empresa especializada para a reforma e ampliação da 
E.M.E.f. firmo lima, na localidade de curupaiti, no Município de Viseu/Pa. 
o certame será 24/10/2022, às 08:30 h. informações através 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: 860000

ParticULares
.

serViÇo sociaL do traNsPorte – sest
UNidade B 77

aViso de LicitaÇÃo
Processo adMiNistratiVo 021/2022

coNcorrÊNcia Nº 011/2022
o SEST – Serviço Social do Transporte comunicam aos interessados que 
realizara concorrência para “aquisição de materiais e equipamentos de fi-
sioterapia, sob demanda, para o período de 12 meses, de acordo com as 
especificações do termo de referência”. O recebimento dos envelopes con-
tendo a documentação de habilitação e a proposta comercial será no dia 
21/10/2022, as 10h, nas dependencias da Unidade B077. Para retirada do 
edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade localizada na rodovia Br 222, Km 03, São felix 03, cEP 68.514-
300 - Marabá-Pa. Maiores informações através do e-mail: licitacao.b077@
sestsenat.org.br.
andreia Monic Viana dos Santos
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 859683
serViÇo sociaL do traNsPorte – sest

UNidade B 77
aViso de LicitaÇÃo

Processo adMiNistratiVo 022/2022
coNcorrÊNcia Nº 012/2022

o SEST – Serviço Social do Transporte comunicam aos interessados que 
realizara concorrência para “contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de manutenção preventiva (semestral) e corretiva, 
sob demanda, em centrais de ar e bebedouro com troca de peças e for-

necimentos de materiais de consumo, quando houver necessidade, para 
os aparelhos de ar e bebedouros instalados na Unidade do SEST SENaT, 
Unidade B077. incluso instalação e desinstalação quando necessário, por 
12 meses”. o recebimento dos envelopes contendo a documentação de 
habilitação e a proposta comercial será no dia 24/10/2022, as 10h, nas 
dependencias da Unidade B077. Para retirada do edital e acesso às de-
mais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade localizada 
na rodovia Br 222, Km 03, São felix 03, cEP 68.514-300 - Marabá-Pa. 
Maiores informações através do e-mail: licitacao.b077@sestsenat.org.br.
andreia Monic Viana dos Santos
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 859694
o sest - serViÇo sociaL do traNsPorte e o seNat - 

serViÇo NacioNaL de aPreNdiZaGeM do traNsPorte
Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação 
de cadastro reserva nacional para atuar em Marabá/Pa.
fisioterapeuta –  Nº 1509/22.
instrutor Senat (Trânsito). – Nº 1512/22
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sest-
senat.org.br/vagas, durante o período de inscrições, que será de 04/10 a 
11/10/2022.
o processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos 
específicos, avaliação documental e entrevista.

Protocolo: 859673
aLceU Moreira da siLVa, inscrito sob o cPf n° 805.307.618-15, torna 
público que solicitou na Secretaria Municipal de Meio ambiente e Sanea-
mento de São félix do Xingu - Pa a licença de atividade rural para ativida-
de de bovinocultura e agricultura realizada na fazenda Mirassol, localizada 
na vicinal morada do sol, km 70, a esquerda sentido vila do T, km 35, s/n, 
zona rural, cEP 68380-000, São félix do Xingu - Pa.

Protocolo: 860002
FaZeNda 3 irMÃos, aNa caroLiNa cYPriaNo scaraMUssa, 
cPF: 007.551.912-77, torna público que requereu a SEMMa/Paragomi-
nas, a lar para ativ. de cultura de ciclo curto e criação de bovinos situada 
no município de Paragominas/Pa.

Protocolo: 860003
..

eMPresariaL
.

coNcessÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo
sÃo doMiNGos iNdÚstria de ÓLeos e ProteÍNas s/a, cNPJ n°. 
37.440.128/0002-67, torna pública que recebeu da Secretaria de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, a licENÇa dE oPEraÇÃo 
N°. 13696/2022, com validade de 14/09/2024 para a ampliação da ativi-
dade de fabricação de ração balanceada e alimentos preparados para ani-
mais, com sede na Estrada Br 230 - KM 47, s/nº, Zona rural do município 
de São domingos do araguaia, Estado do Pará.

Protocolo: 860005
a empresa cHaPadÃo aGroNeGocios, inscrita no cNPJ 
28.467.668/0001-62, torna público que SoliciToU da SEMMa - UrUaPa/
Pa, a licença de operação sob protocolo nº 022/483 e processo nº 306/2022-
2, da atividade de comercio atacadista de insumos agropecuários e agrotóxi-
cos, localizado na av. Perimetral Sul, s/n, centro, Uruará - Pa.

Protocolo: 860016
eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.

LiceNÇa aMBieNtaL
coMUNicado

a Equatorial Pará distribuidora de Energia S. a, torna público que requereu 
da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, a 
renovação da licença de operação para Sistema itaituba caima, tensão 
nominal 138 kV, composto por linhas e subestações localizados no Municí-
pio de itaituba, no Estado do Pará.

Protocolo: 860025
eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.

LiceNÇa aMBieNtaL
coMUNicado

a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de igarapé açu, a 
licença de instalação - Nº 07/2022, para a rede de distribuição de Energia 
Elétrica - rdr 34,5 kV - “id. 440025813 - Travessa São luís - Pa 242 - 
livramento - Travessa do 08”, localizada no Município de igarapé açu, no 
Estado do Pará.

Protocolo: 860026
eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.

LiceNÇa aMBieNtaL
coMUNicado

a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de igarapé açu, a 
licença de instalação - Nº 08/2022, para a rede de distribuição de Energia 
Elétrica - rdr 34,5 kV - “id. 430018762 - Tv. do Quatorze, Vl. curi / Jose 
almir cosme do Nascimento”, localizada no Município de igarapé açu, no 
Estado do Pará.

Protocolo: 860027
eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.

LiceNÇa aMBieNtaL
coMUNicado

a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de igarapé açu, a 
licença Prévia e de licença de instalação - Nº 09/2022, para a rede de 
distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV - “ id. 430034784 - dezes-


