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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
ModaLidade: 

coNcorrÊNcia  Nº 3/2022-0004 
objeto: contratação de serviços de recuperação asfáltica de vias urbanas, 
na Sede do Município de São Miguel do Guamá, nos termos do convênio 
Nº 114/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento 
urbano e obras públicas - Sedop e o Municipio de São Miguel do Guamá. 
vencedor: iMPÉrio PaviMENtaÇÃo E locaÇÕES EirEli, com o valor total 
de r$ 1.647.717,64(Um Milhão, Seiscentos e Quarenta e Sete Mil, Setecen-
tos e dezessete reais e Sessenta e Quatro centavos) Homologo a licitação 
na forma da lei nº 8.666/93 - eduardo sampaio Gomes Leite - Prefeito 
Municipal-24 de agosto de 2022.

Protocolo: 844255
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA

.

resUMo de editaL
MUNicÍPio de saPUcaia - Pa

ÓrGÃo: PreFeitUra MUNiciPaL de saPUcaia - Pa
toMada de PreÇos Nº 006/PMs/2022

oBJeto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para a EXEcUÇÃo 
daS oBraS dE coNStrUÇÃo do ParQUE EcolÓGico dE SaPUcaia/Pa, 
localizado na avenida flor da mata, divisa com a zona urbana da sede do 
município, para cumprir com o Termo de Convênio nº 263/2022, firmado en-
tre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas e o 
Município de Sapucaia/Pa.
recebimento e início da abertura dos envelopes “documentação e Propostas”: 
No departamento de licitações da Prefeitura Municipal de Sapucaia; No dia 09 
de Setembro de 2022, às 09h00min (Nove horas).
o Edital poderá ser obtido no horário das 07h às 11h, de segunda à sexta-feira, 
na Sala de licitações da Prefeitura Municipal, situada na rua dália, nº 77, centro.
outras informações pelo Email: licitacoessapucaia@hotmail.com, ou na Sala 
de licitações.

Sapucaia - Pa, 23 de agosto de 2022.
JUNiVaN Freitas de siLVeira

Presidente da comissão Permanente de licitação
Portaria nº 005/2022

Protocolo: 844256
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU/Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 2/2022-1608001 
tipo menor preço global, sob o regime de empreitada por preço global. 
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para exe-
cução das obras de reforma e adequação da E.M.E.i.f. Ney Braga, localizada 
na Vila Nova, zona rural do município de Tomé-Açu / PA, conforme especifica-
ções contidas no Edital e anexos. data de abertura: 09/09/2022 às 08:30h. 
o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sala de reuniões da cPl, 
no Mural de licitações/tcM/Pa e no site https://transparencia.prefeiturato-
meacu.pa.gov.br - ariane lima Batista - Presidente da cPl/PMta - tomé-açu 
/ Pa, 25/08/2022.

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-1008001 - srP
o município de tomé açu torna público aos interessados que às 09:00h 
do dia 08/09/2022, realizará sessão pública na modalidade PrEGÃo PrE-
SENcial Nº 9/2022-1008001 - SrP, tipo menor preço unitário, na sala da 
comissão Permanente de licitação, localizada na av. três Poderes, 738, 
centro - tomé-açu-Pa, cujo objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcia-
liZada EM PrEStaÇÃo dE SErviÇoS dE HoSPEdaGEM, EM  atENdiMEN-
to aS dEMaNdaS da PrEfEitUra MUNiciPal dE toMÉ-aÇU E dEMaiS  
SEcrEtariaS QUE coMPÕE a ESfEra adMiNiStrativa MUNiciPal.. o 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sala de reuniões da cPl, 
no Mural de licitações-tcM/Pa e no site https://transparencia.prefeitura-
tomeacu.pa.gov.br - MÁrcia HeLeNa Moreira Leite - Pregoeira.

Protocolo: 844258

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ
rePUBLicaÇÃo de aViso de PreGÃo eLetrÔNico

o Município de Vigia de Nazaré, por intermédio da comissão de licitação, 
torna público que às  10:00 horas do dia 08 de setembro de 2022, fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 9/2022-014 -SrP - PE - PMvN, 
tipo menor preço por item, para aQUiSiÇÃo dE MatErial Para coNfEcÇÃo 
dE rEdES Para PESca No MUNicÍPio dE viGia dE NaZarÉ/Pa, dE acor-
do coM o coNvÊNio Nº 58/2022- SEdaP. ProcESSo Nº 2022/125130. 
EMENda ParlaMENtar 22dfc333904. o edital estará disponível no site por-
taldecompraspublicas.com.br, e-mail vigia.pa.gov.com.br e Mural de licita-
ções do tcM-Pa. Pregoeiro - Paulo Henrique do N. Pinheiro.

Protocolo: 844259

.

.

ParticULares
.

FaZeNda PriMaVera - 
aLciMar MartiNHo Jordao de Medeiros 

cPF: 043.241.016-39 
localizado na Gleba Moju, vicinal 03, Km 7, Zona rural, torna público que rece-
beu junto a SEMaSa/Breu Branco-Pa, a licença de atividade rural-N° 0106/2022 
com validade até 09/08/2026 para a atividade de criação de Bovinos.

Protocolo: 844266

MaMorU asai 
inscrito sob o cPF n° 805.307.618-15 

torna público que solicitou na Secretaria Municipal de Meio ambiente e Sane-
amento de São félix do Xingu - Pa a licença de atividade rural para atividade 
de bovinocultura e agricultura realizada na fazenda olho d’água, localizada 
na vicinal campo verde, s/n, zona rural, cEP 68380-000.

Protocolo: 844267

Pelo presente, deYVisoN Kassio Veras de araÚJo 
cPF N°. 901.950.942-04 

torna público que requereu à Secretaria Municipal do verde e do Meio am-
biente, do Município de Paragominas/Pa, a renovação da licença ambiental 
Rural - LAR para desenvolver atividade de Sistemas agroflorestal e Agrossil-
vipastoril, no imóvel denominado fazenda Santa terezinha, Br 010, Km 65, 
Estrada do Bradesco, Zona rural, Município Paragominas.

Protocolo: 844268

.

.

eMPresariaL
.

rUraL coMercio de cereais Ltda 
cNPJ n°. 12.185.648/0003-20 

torna público que recebeu junto à SEMMa/StM, a licença de operação nº. 
158/2022, válida até 13/08/2026, para desenvolver a atividade de comércio 
atacadista de cereais e leguminosas, em Santarém/Pa.

Protocolo: 844269

a tiM s/a 
(cNPJ 02.421.421/0001-11) 

torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e turismo 
- SEMatUr de acará/Pa a licença de operação nº 032/2022 (Proc.015/2021), 
válida até 18/08/2023, para Estação rádio Base id. 4S-PaS002_PacrX001, 
situado à av. aladim, nº 29, vila israel, acará-Pa.

Protocolo: 844270

iNdUstria MoNte aLeGreNse 
de arteFatos de coNcreto Ltda 

cNPJ nº. 04.295.678/0001-08 
torna público que recebeu junto à SEMMa/StM, a licença de operação nº. 
161/2022, válida até 17/08/2026, para desenvolver atividade de fabricação 
de artefatos de cimento para uso na construção, em Santarém/Pa.

Protocolo: 844271

F. J. B. LiMa traNsPorte de carGas eireLi 
cNPJ n°. 10.639.816/0001-13 

torna público que recebeu junto à SEMMa/StM, a licença de operação nº. 
165/2022, válida até 20/08/2026, para desenvolver a atividade de garagem 
de transportadora, em Santarém/Pa.

Protocolo: 844273


