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Alimentação Escolar (Pnae). Contratante: Fundo Municipal de Educação de 
são sebastião da boa vista, cNPJ nº 13.304.304/0001-94.
vigência: 31 de março a 31 de dezembro de 2022. data da assinatura: 31 
de março de 2022. contrato nº 3103001-2022. contratada: cooperativa 
agroextrativista da veneza do marajó - coPavEm, cNPJ; 07.888.062/0001-
20. Valor: R$ 604.434,00 (seiscentos e quatro mil quatrocentos e trinta e 
quatro reais).

Protocolo: 784109

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SAPUCAIA

.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
LICITAÇÃO Nº 003/PMS/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/PMS/2022
OBJETO: Contratação de empresa para a EXECUÇÃO DAS OBRAS de Re-
forma do Hospital municipal de sapucaia, conforme convênio Nº 15/2021, 
Processo Nº 2021/1126929 jurisdicionado pela sEcrEtaria dE Estado 
dE saÚdE PÚblica - sEsPa, para cumprir com o convênio/siconv nº 
15/2021, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 
sEsPa  e o município de sapucaia, Estado do Pará.
FIRMA VENCEDORA:
A P SOTT CONSTRUTORA EIRELI - ME, estabelecida na rUa cUriti-
BA, S/Nº, QD 19, LT 13, ALTO  PARANA, REDENÇÃO - PA, CEP: 68.550-
017, inscrita no cNPJ nº. 16.822.467/0001-57, com o valor global de r$ 
1.742.955,36 (um milhão e setecentos e quarenta e dois mil e novecentos 
e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos)..
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
considerando os termos do processo licitatório sob a modalidade tomada 
dE PrEÇos nº 001/Pms/2022, apresentado pela comissão Permanente de 
licitação. Homologo-o e determino aos setores competentes as provi-
dencias que o caso requerer.

Sapucaia - PA, 11 de Abril de 2022.
______________________________________

PrEfEitUra mUNiciPal dE saPUcaia/Pa.
WILTON MIRANDA DE LIMA

Prefeito municipal
Protocolo: 784110
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TOMÉ-AÇU

.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 9/2022-0504001 

Tipo menor preço unitário. registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de materiais de expediente, visando atender às necessidades da 
Prefeitura municipal de tomé-açu e demais secretarias que compõem a es-
fera administrativa municipal. data de abertura: 26/04/2022 às 09:00 h no 
site www.portaldecompraspublicas.com.br. o Edital e seus anexos encon-
tram-se disponíveis no referido site, no mural de licitações/tcm/Pa e no 
site https://transparencia.prefeituratomeacu.pa.gov.br - Hugo Leonardo 
Pontes. Pregoeiro - Tomé-Açu / PA, 12/04/2022. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2022-3103001
O Município de Tomé Açu, torna público aos interessados que às 10:00h, 
do dia 26/04/2022, realizará sessão pública do Processo PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 9/2022-3103001, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS 
CAPTURA E EDIÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS TRANSMISSÃO 
dE EvENtos ao vivo ENtrE oUtros Para atENdEr a dEmaNdas do 
mUNicÍPio dE tomÉ-aÇU; na sala da comissão Permanente de licitação, 
localizada na av. três Poderes, 738 - centro - tomé-açu. o Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da comissão 
Permanente de licitação, localizada na Praça três Poderes nº 738, bairro: 
centro, tomé açu/Pa, de segunda a sexta feira, no horário das 8:00hs ás 
12:00hs, a partir da publicação deste aviso, bem como poderá ser consul-
tado ou retirado no Portal dos Jurisdicionados do tribunal de contas dos 
municípios do Estado do Pará - tcm/Pa: www.tcm.pa.gov.

MÁRCIA HELENA MOREIRA LEITE
Pregoeira

Protocolo: 784112
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PARTICULARES
.

FAZ. SÃO MARCOS I E II, SIMONE RESENDE SOARES ZANCANER 
CPF: 846.362.462-68 

torna público que requereu a sEmma/Paragominas renovação da lar sob 
n° 051/2017 para atividade de criação de bovinos e cultura de ciclo curto 
em Paragominas/Pa.

Protocolo: 784052

FAZ. PONTE NOVA E OUTROS, WALMIR LOBATO NOGUEIRA 
CPF: 328.076.947-72 

torna público que requereu a sEmma/Paragominas renovação da lar sob 
n° 064/2017 para atividade de criação de bovinos em Paragominas/Pa.

Protocolo: 784048

FAZ. TEOLINDA II, JOAQUIM LOUREIRO PEREIRA
CPF: 395.533.967-04 

torna público que recebeu da sEmma/ipixuna do Pará, a lar sob n° 
03/2022 para atividade de cultura de ciclo curto e criação de bovinos situ-
ada no município de ipixuna do Pará.

Protocolo: 784073

FAZ. TARTARUGA, JOSÉ HENRIQUE MEIRELES DE AZEVEDO 
CPF: 920.330.248-49 

torna público que requereu a sEmma/Paragominas renovação da lar sob 
n° 050/2017 para atividade de criação de bovinos em Paragominas/Pa.

Protocolo: 784062
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.

EMPRESARIAL
.

VIEIRA E PIZZOLI VIEIRA LTDA 
Inscrita no CNPJ: 10.737.595/0007-01

situada na rod br 163, Km1348, comUNidadE bEla vista do cara-
COL, TRAIRÃO/PA, torna público que requereu da SEMAS/PA a LO sob pro-
tocolo 2022/8065, para a sua atividade.

Protocolo: 784076

LABVIDA SERVIÇOS E COMÉRCIO 
EM SAÚDE LABORATORIAL LTDA 

CNPJ: 27.615.935/0010-20 
torna público que requereu da secretaria municipal de meio ambiente e 
Turismo - SEMMATUR de Xinguara, a Licença Ambiental Simplificada - LAS 
para a atividade laboratório de análises clinicas em Xinguara/Pa.

Protocolo: 784117

VIPOS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 
CNPJ: 09.113.898/0001-89 

torna público que recebeu da secretaria Estadual de meio ambiente 
e sustentabilidade - sEmas a licença ambiental de operação - lo nº 
13333/2022 com validade até 20/03/2027 com endereço na av. governa-
dor José malcher , nº1105-centro/ santa isabel do Para - Pa.

Protocolo: 784122

FAZ. IPÊ, DALSAM AGROFLORESTAL LTDA 
CNPJ: 04.756.318/0001-58 

torna público que requereu a sEmma/Paragominas renovação da lar sob 
n° 049/2017 para atividade de criação de bovinos e cultura de ciclo curto 
em Paragominas/Pa.

Protocolo: 784124

FAZ. MARIAH, DUNORTE AGRO LTDA 
CNPJ: 18.311.727/0001-55 

torna público que recebeu da sEmma/ipixuna do Pará, a lar sob n° 
09/2021 para atividade de cultura de ciclo curto e criação de bovinos situ-
ada no município de ipixuna do Pará.

Protocolo: 784125

L. S. AFONSO 
CNPJ nº 04.280.011/0001-23 

torna público que requereu à sEctEma lo para Posto revendedor de com-
bustíveis, em moju/Pa. Processo nº 117/2022.

Protocolo: 784121

A PESSOA JURÍDICA CUNHA 
TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 05.323.344/0001-55 
torna público que solicitou à sEmmat benevides, no dia 22/03/2022, a 
renovação da licença de operação para a atividade de extração de saibro, 
segundo processo nº 141/2022 e no dia 24/03/2022, a renovação da lo 
para a atividade de aterro para resíduos de construção, classe a ou iner-
tes, segundo processo nº 155/2022.

Protocolo: 784127

IEDI - INSTITUTO EDUCACIONAL IMPERADOR, 
credenciado pelo o Processo de autorização Nº 275/2019 - cEE/Pa - Ensi-
no Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos a Distância, códi-
go do iNEP Nº 15163512. No uso de suas atribuições declara regularizada 
a vida escolar dos alunos concluintes do Ensino médio, EJA do ano de 2022:
adeildo da silva; adelaisa maria littman; adelso rodrigues da silva; adria-
ne Ercego; adriele martins de almeida; adrielly gesze santana; ailton 
martins dutra; alcina maria camara barros; alessandra cristiani soares 
de souza; alessandro mariot; alexandra aparecida silva martins; alexan-
dra souza Jesus dos santos; aline marianne conceição ribeiro; ana flavia 
alves Porto; ana Paula antonia Pereria; andrea vasconcellos de amorim; 
andreia bricio de freitas; andrey dalmasio de almeida rodrigues; angela 
cristina frança; angelo marcelo de gouveia Koike; antonio de barros gui-


