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cas, no site www.portaldecompraspublicas.com.br. informações Gerais: o 
edital está disponível 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 www.tcm.pa.gov.br/mural-de
-licitacoes/. tUcUMÃ - Pa, 01 de novembro de 2022. NadieLLy soUsa 
rocHa - Pregoeira.

Protocolo: 871440

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra de UrUarÁ
retiFicaÇÃo

a PreFeiUra MUNiciPaL de UrUarÁ publica retificação do extrato de 
homologação do pregão eletrônico 9/2022-00042, circulada na edição do 
ioEPa nº 35.170, pag. 103 do dia 31/10/2022, onde lê-. fiBra diStri-
BUiÇÃo & loGiStica EirEli leia-se Mr caMiNHoES ltda.

eXtrato de coNtrato
oriGeM: Pregão eletrônico - srP- 9/2022-00013; coNtrataNtE fUN-
do MUNiciPal dE aSSiStÊNcia Social; coNtrato nº: 20229403; coN-
tratada: iNforPriNt coM. dE Mat. dE iNforMática ltda ME; valor 
total: r$ 45.093,44 (Quarenta e cinco Mil, Noventa e três reais e Qua-
renta centavos); oBJeto: aquisição de material de expediente para suprir 
a demanda do fundo Municipal de assistência viGÊNcia:31/10/2022 à 
30/12/2022.

Protocolo: 871443

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrôNico srP Nº 023/2022 - seMsa
o Munícipio de Vigia de Nazaré, através da secretaria Municipal de saú-
de seMsa, por intermédio da comissão de licitação, torna público que 
as 09:00 horas do dia 18 de novembro de 2022, fará realizar licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico Nº 023/2022 - SEMSa, do tipo regis-
tro de preço destinado a coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No 
forNEciMENto dE MEdicaMENtoS Para farMácia BáSica EM GEral, 
iNJEtávEiS, PSicotroPicoS E dEMaNda JUdicial Para atENdEr aS 
NEcESSidadES do HoSPital MUNiciPal E UNidadES dE SaÚdE, PEr-
tENcENtE À SEcrEtaria dE SaÚdE do MUNicÍPio dE viGia dE NaZarÉ 
- Pa, o edital estará disponível no site: portaldecompraspublicas.com.br e 
vigia.pa.gov.br e Mural de licitações do tcM/Pa.

PreGÃo eLetrôNico srP Nº 024/2022 - seMsa
o Munícipio de Vigia de Nazaré, através da Secretaria Municipal de 
Saúde SEMSa, por intermédio da comissão de licitação, torna público que 
as 09:00 horas do dia 21 de novembro de 2022, fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 024/2022 - SEMSa, do tipo registro de 
preço destinado a fUtUra E EvENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para 
o forNEciMENto dE MatErial tÉcNico HoSPitalar, Para atENdEr 
aS UNidadES dE SaÚdE, atravÉS da SEcrEtaria MUNiciPal dE SaÚ-
dE dE viGia/ Pa, o edital estará disponível no site: portaldecompraspubli-
cas.com.br e vigia.pa.gov.br e Mural de licitações do tcM/Pa.

romulo augusto campos Vieira-Pregoeiro
Protocolo: 871444

aViso de retiFicaÇÃo
PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ

com relação ao aviso de Licitação do Pregão eletrônico Nº 9/2022-021 
-srP - Pe - PMVN, publicado ioEPa, em 27/10/2022 (Número 35.166, Pg. 
91). onde se lê: “abertura de licitação as 10:00 horas do dia 10/11/2022”. 
Leia-se: “abertura de licitação as 10:00 horas do dia 17/11/2022”. as de-
mais informações permanecem inalterados.

Protocolo: 871446

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViseU
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

toMada de PreÇos 026/2022 
a secretária Municipal de educação, no uso das atribuições legais 
a ela conferidas, em cumprimento ao art. 43, inc. vi da lei federal nº 
8.666/1993 em conformidade com o art. 7º, inciso iii da lei Municipal nº 

033/2005 e art. 1º, inciso iv do decreto Municipal nº 145/2021. resolvo: 
adJUdicar e HoMoloGar, em favor das empresas: construtora Norte 
alfa Eireli - Epp, cNPJ: 17.199.057/0001-64, para lote 01: construção 
de 01 (uma) quadra poliesportiva com vestiários e arquibancadas cober-
tas, com área construída de 885 m², na localidade de centro alegre, no 
município de viseu/Pa, no valor de r$ 864.181,14; G. c. N. construtora 
Eireli, cNPJ: 06.789.584/0001-02,para lote 02: construção de 01 (uma) 
quadra poliesportiva com vestiários e arquibancadas cobertas, com área 
construída de 885 m², na localidade de ita-açu, no município de viseu/Pa, 
no valor de r$ 866.383,39.

toMada de PreÇos 027/2022. 
a secretária Municipal de educação, no uso das atribuições legais a ela 
conferidas, em cumprimento ao art. 43, inc. vi da lei federal nº 8.666/1993 
em conformidade com o art. 7º, inciso iii da lei Municipal nº 033/2005 e 
art. 1º, inciso iv do decreto Municipal nº 145/2021. resolvo: adJUdicar 
e HoMoloGar, em favor da empresa: G. c. N. construtora Eireli, cNPJ: 
06.789.584/0001-02, para a 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, no valor de r$ 2.110.264,00. Ângela Lima da 
silva - secretária Municipal de educação cNPJ 30.879.826/0001-33.

eXtratos de coNtratos 
toMada de PreÇos Nº 026/2022 

objeto: Lote 01: construção de 01 (uma) quadra poliesportiva com ves-
tiários e arquibancadas cobertas, com área construída de 885 m², na loca-
lidade de centro alegre, no município de viseu/Pa. contratante: fundo de 
Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Pro-
fissionais da Educação de Viseu - FUNDEB, CNPJ n° 30.879.826/0001-33. 
contratado: construtora Norte alfa Eireli - Epp, cNPJ: 17.199.057/0001-
64. contrato n° 411/2022/cPl. valor r$ 864.181,14 (oitocentos e Ses-
senta e Quatro Mil, cento e oitenta e Um reais e Quatorze centavos). 
vigência: 31/10/2022 a 31/07/2023.

toMada de PreÇos Nº 026/2022 
objeto: Lote 02: construção de 01 (uma) quadra poliesportiva com 
vestiários e arquibancadas cobertas, com área construída de 885 m², na 
localidade de ita-açu, no município de viseu/Pa. contratante: fundo de 
Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Pro-
fissionais da Educação de Viseu - FUNDEB, CNPJ n° 30.879.826/0001-33. 
contratado: G. c. N. construtora Eireli, cNPJ: 06.789.584/0001-02. con-
trato n° 412/2022/cPl. valor r$ 866.383,39 (oitocentos e sessenta e seis 
mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos). vigência: 
31/10/2022 a 31/07/2023.

toMada de PreÇos Nº 027/2022 
objeto: contratação de Empresa especializada para a reforma e am-
pliação da E.M.E.f. firmo lima, na localidade de curupaiti, no Município 
de viseu/Pa. contratante: fundo de Manutenção e desenvolvimento da 
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu - 
fUNdEB, cNPJ n° 30.879.826/0001-33. contratado: G. c. N. construtora 
Eireli, cNPJ: 06.789.584/0001-02. contrato n° 413/2022/cPl. valor r$ 
2.110.264,00 (dois milhões, cento e dez mil, duzentos e sessenta e quatro 
reais). vigência: 31/10/2022 a 31/07/2023. Ângela Lima da silva - secre-
tária Municipal de educação cNPJ 30.879.826/0001-33.

Protocolo: 871447

.

.

ParticULares
.

edsoN ricardo oecHsLer
cPF: 884.875.639-53 

Proprietário da Fazenda Gomes oechsler, capitão Poço - Pa, torna 
público que recebeu da SEMMa-capitão Poço, a lar nº 022/2022 para a 
atividade de agrossilvipastoril.

Protocolo: 871406

ViNiciUs de oLiVeira aBreU 
cPF 034.169.369-30

Proprietário da Fazenda Platina, localizada na rodovia Pa-256, Km 45, 
vicinal açaiteua, Km 28, S/N, Zona rural, município de tomé-açu/Pa, tor-
na público que obteve prorrogação em sua autorização de Supressão flo-
restal e demais formas de vegetação - aUaS para atividade de Supressão 
de vegetação para Uso alternativo do Solo em floresta Secundária, com 
protocolo nº 2019/0000046399 pela Secretaria de Estado de Meio ambien-
te e Sustentabilidade - SEMaS/Pa.

Protocolo: 871409

receBiMeNto de LiceNÇa aMBieNtaL
ataNasio oLeari  

FaZeNda LUaNa, cPF: 811.507.177-34 
torna-se público que recebeu a licença ambiental de atividade rural - lar 
de nº 030/2021, para as atividades de agricultura de cultivo de cultura de 
ciclo longo da Secretaria Municipal de ciência, tecnologia e Meio ambiente 
- SEctMa- tailaNdia-Pa, com vencimento em 14/10/2026.

Protocolo: 871397


