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EM PSiQUiaTria, dE forMa coMPlEMENTar À rEdE PÚBlica dE SaÚdE, 
aTENdENdo aS NEcESSidadES do cENTro dE aTENÇÃo PSicoSSocial 
(caPS), do MUNicÍPio dE TUcUMÃ-Pa, coM JorNada dE 8 HoraS PrE-
SENciaiS E 12 HoraS Por MEio rEMoTo, de acordo com o que determina 
a legislação vigente, a realizar-se na sala de licitação da Prefeitura Municipal 
de Tucumã. a comissão de licitação designada, analisará a documentação 
apresentada pelas empresas do dia 04 de abril a 08 de abril de 2021, das 
07:30 às 11:00 horas, devendo publicar no órgão de imprensa oficial, a rela-
ção das empresas habilitadas e classificadas. Informações e retirada do edital 
na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30 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, 09 de 
março de 2022. dÉBora de soUZa MartiNs - Presidente.

Protocolo: 770266

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ
aViso de toMada de PreÇo

a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, torna Público a tomada de 
Preços Nº. 2/2022-003-PMVN, a abertura será às 10:00 horas do dia 
30/03/2022. cujo objeto: contratação de empresa especializada na execução 
de serviços de pavimentação de estradas vicinais (Vila do itaporanga), con-
forme convênio nº 908698/2020 - MaPa, no município de Vigia de Nazaré, 
estado do Pará. os interessados poderão retirar o Edital, no site licitacaovi-
gia@gmail.com, TcM-Pa de segunda a quinta feira no horário de 08:00hs às 
12:00hs. Paulo Henrique do Nascimento Pinheiro-Presidente da cPL.

Protocolo: 770269

.

.

ParticULares
.

PaULo reNato MaLacarNe 
Brasileiro casado cPF nº 575.519.527-72 

residente na rodovia Pa 150, Km 230 lote 02, Zona rural do Município de 
Goianésia do Pará - Pa, vem através do presente solicitar que seja publicado 
no Diário Oficial do Estado, que recebeu a AUMPF nº 52143/2022 com valida-
de até 26/01/2023, para o  Poa-09, da fazenda Vale Verde ii, no município 
de Paragominas - Pa, conforme modelo abaixo.

“PaULo reNato MaLacarNe
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa, a autorização de Utilização de ma-
téria-Prima florestal - aUMPf nº 52143/2022 com validade até 26/01/2023, 
para o Poa-09, da fazenda Vale Verde ii, no município de Paragominas - Pa”

PaULo reNato MaLacarNe
cPf nº 575.519.527-72

Protocolo: 770209

.

.

eMPresariaL
.

a FaZeNda saVaNa, atraVÉs de seU rePreseNtaNte 
LeGaL sr° edeNiLsoN seBastiÃo BoccHi 

Vem tornar público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambien-
te- SEMMa de Santana do araguaia-Pa a licença de atividade rural-lar N° 
034/2022 para a atividade de agricultura-cultura de ciclo curto, que trami-
tou sob o processo N° 142/2022 e sua licença de atividade rural-lar N° 
035/2022 para a atividade de Bovinocultura de corte, que tramitou sob o 
processo N° 143/2022.

Protocolo: 770199

a FaZeNda esPÍrito saNto, atraVÉs de seU rePreseNtaNte 
LeGaL sr° edeNiLsoN seBastiÃo BoccHi 

Vem tornar público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambien-
te- SEMMa de Santana do araguaia-Pa a licença de atividade rural-lar N° 
033/2022 para a atividade de agricultura-cultura de ciclo curto, que tramitou 
sob o processo N° 141/2022.

Protocolo: 770197

caMara MUNiciPaL de MeLGaÇo
eXtrato de terMo aditiVo

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº iL-001/2021-cPL-cMM
contratante: Câmara Municipal de Melgaço - Câmara Municipal. Contratada: M 
J Servicos de contabilidade ltda. contrato: cPS-001/il-001/2021-cPl-cMM. Va-
lor: r$ 120.000,00 (cento e Vinte Mil reais). Vigência: de 03 de janeiro a 31 de 
dezembro de 2022. objeto: contratação da Prestação de Serviços de consultoria 
e Assessoria Técnica Especializada em Contabilidade Pública para a Câmara Mu-
nicipal de Melgaço. Dotação Orçamentaria: Órgão: 11-Câmara Municipal de Mel-
gaço - Unidade: 01-Câmara Municipal - Ação: 01.031.0001.2-001 - Especifica-
ção: Manutenção da Câmara Municipal - Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00 

- Serviços de Consultoria // Órgão: 11-Câmara Municipal de Melgaço - Unidade: 
01-Câmara Municipal - Ação: 01.031.0001.2-001 - Especificação: Manutenção 
da Câmara Municipal - Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº iL-002/2021-cPL-cMM
contratante: Câmara Municipal de Melgaço - Câmara Municipal. Contrata-
da: Viegas rodrigues Sociedade individual de advocacia. contrato: cPS-002/
il-002/2021-cPl-cMM. Valor: r$ 120.000,00 (cento e Vinte Mil reais). Vi-
gência: de 03 de janeiro a 31 de dezembro de 2022. objeto: contratação da 
Prestação de Serviços de consultoria e assessoria Técnica Especializada em 
Direito Público para a Câmara Municipal de Melgaço. Dotação Orçamentaria: 
Órgão: 11-Câmara Municipal de Melgaço - Unidade: 01-Câmara Municipal - 
Ação: 01.031.0001.2-001 - Especificação: Manutenção da Câmara Municipal 
- Natureza da despesa: 3.3.90.35.00.00 - Serviços de consultoria // Órgão: 
11-Câmara Municipal de Melgaço - Unidade: 01-Câmara Municipal - Ação: 
01.031.0001.2-001 - Especificação: Manutenção da Câmara Municipal - Na-
tureza da despesa: 3.3.90.39.00.00 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº iL-003/2021-cPL-cMM
contratante: Câmara Municipal de Melgaço - Câmara Municipal. Contrata-
da: cr2 consultoria em Tecnologia da informacao ltda. contrato: cPS-003/
il-003/2021-cPl-cMM. Valor: r$ 15.600,00 (Quinze Mil e Seiscentos reais). 
Vigência: de 03 de janeiro a 31 de dezembro de 2022. objeto: contratação 
da Prestação de Serviços de consultoria e assessoria Técnica Especializada 
em Transparência Pública para a Câmara Municipal de Melgaço. Dotação Or-
çamentaria: Órgão: 11-Câmara Municipal de Melgaço - Unidade: 01-Câmara 
Municipal - Ação: 01.031.0001.2-001 - Especificação: Manutenção da Câmara 
Municipal - Natureza da despesa: 3.3.90.39.00.00 - outros Serviços de Ter-
ceiros - Pessoa Jurídica.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº iL-004/2021-cPL-cMM 
contratante: Câmara Municipal de Melgaço - Câmara Municipal. Contratada: 
G d J Servicos de informatica Eireli. contrato: clS-001/il-004/2021-cPl-
cMM. Valor: r$ 6.000,00 (Seis Mil reais). Vigência: de 03 de janeiro a 31 de 
dezembro de 2022. objeto: contratação da Prestação de Serviços de licen-
ciamento e Uso de Software de Gestão de Pessoal para a Câmara Municipal 
de Melgaço. Dotação Orçamentaria: Órgão: 11-Câmara Municipal de Melgaço 
- Unidade: 01-Câmara Municipal - Ação: 01.031.0001.2-001 - Especificação: 
Manutenção da Câmara Municipal - Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 - 
outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº iL-005/2021-cPL-cMM 
contratante: Câmara Municipal de Melgaço - Câmara Municipal. Contratada: 
aSP automacao Servicos e Produtos de informatica ltda. contrato: clS-002/
il-005/2021-cPl-cMM. Valor: r$ 16.200,00 (dezesseis Mil e duzentos re-
ais). Vigência: de 03 de janeiro a 31 de dezembro de 2022. objeto: contrata-
ção da Prestação de Serviços de licenciamento e Uso de Software de Gestão 
Contábil para a Câmara Municipal de Melgaço. Dotação Orçamentaria: Órgão: 
11-Câmara Municipal de Melgaço - Unidade: 01-Câmara Municipal - Ação: 
01.031.0001.2-001 - Especificação: Manutenção da Câmara Municipal - Na-
tureza da despesa: 3.3.90.39.00.00 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº dL-001/2021-cPL-cMM. 
contratante: Câmara Municipal de Melgaço - Câmara Municipal. Contratada: 
Jeaziel Soares de oliveira. contrato: clV-001/dl-001/2021-cPl-cMM. Valor: 
r$ 48.000,00 (Quarenta e oito Mil reais). Vigência: de 03 de janeiro a 31 
de dezembro de 2022. objeto: contratação de Pessoa física Especializada 
na locação de lancha Tipo Voadeira para Transporte fluvial para atender as 
Demandas da Câmara Municipal de Melgaço. Dotação Orçamentaria: Órgão: 
11-Câmara Municipal de Melgaço - Unidade: 01-Câmara Municipal - Ação: 
01.031.0001.2-001 - Especificação: Manutenção da Câmara Municipal - Na-
tureza da despesa: 3.3.90.36.00.00 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
física. eLias sarraF PacHeco - Presidente da câmara Municipal de 
Melgaço. Melgaço, 03 de janeiro de 2022.

Protocolo: 770201

cÂMara MUNiciPaL de aLMeiriM/Pa
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-02-Pe/cMa 
a câmara Municipal de almeirim/Pa, por intermédio do pregoeiro e equi-
pe de apoio, torna público que, fará realizar licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor valor por item, as 09:00 horas do dia 25 de março 
de 2022.objeto: aquisição de Material de Expediente, Gêneros alimentícios, 
Material de limpeza e Higienização, objetivando atender as Necessidades da 
Câmara Municipal de Almeirim Pará. O Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados na salada comissão Permanente de licitações, lo-
calizada na Praça 14 de Julho, 19, Centro., prédio da Câmara Municipal, Cep: 
68.230-000, almeirim/Pará, no horário das 8:00hs ás 12:00hs, a partir da 
publicação deste aviso, até a data anterior aquela estipulada para sua aber-
tura da cessão, bem como poderá ser consultado ou retirado no site Portal 
de compras Púbicas;https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da 
Câmara Municipal na URL:https://cmalmeirim.pa.gov.br e no Mural das Lici-
tações do TcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.br. informações complementares 
poderão ser solicitadas pelo e-mail: cmaslegis@uol.com.br. Valdiney Marcelo 
alves Gadelha - Pregoeiro.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-01-Pe/cMa
a câmara Municipal de almeirim/Pa, por intermédio do pregoeiro e equi-
pe de apoio, torna público que, fará realizar licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor valor por item, as 09:00 horas do dia 24 de março 
de 2022.objeto: contratação de Empresa Especializada em fornecimento de 
Passagens Fluviais, Objetivando atender As Necessidades Da Câmara Muni-
cipal de almeirim/Pa. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na salada comissão Permanente de licitações, localizada na Pra-
ça 14 de Julho, 19, Centro., prédio da Câmara Municipal, Cep: 68.230-000, 
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almeirim/Pará, no horário das 8:00hs ás 12:00hs, a partir da publicação deste 
aviso, até a data anterior aquela estipulada para sua abertura da cessão, bem 
como poderá ser consultado ou retirado no site Portal de compras Púbicas;ht-
tps://www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Câmara Municipal na 
Url:https://cmalmeirim.pa.gov.br e no Mural das licitações do TcM/Pa, ht-
tps://www.tcm.pa.gov.br. informações complementares poderão ser solicita-
das pelo e-mail: cmaslegis@uol.com.br. almeirim/Pa, 10 de março de 2022. 
Valdiney Marcelo alves Gadelha - Pregoeiro.

Protocolo: 770204

cÂMara MUNiciPaL de castaNHaL
eXtrato de coNtrato 
Processo Nº 226/2021 
coNVite Nº 001/2022 

objeto contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de Material de 
consumo (expediente, Limpeza, copa e cozinha), Para atender as necessi-
dades da Câmara Municipal de Castanhal. CONTRATO Nº 009/2022. Contra-
tante: Câmara Municipal de Castanhal. Contratada: L. C. L. da Silva, CNPJ nº 
44.655.115/0001-90. Vigência: até 31/12/2022. Valor Total: r$ 81.501,89. 
CONTRATO Nº 010/2022. Contratante: Câmara Municipal de Castanhal. Con-
tratada: r dos Santos Nogueira, cNPJ nº 34.714.441/0001-77. Vigência: até 
31/12/2022. Valor Total: r$ 78.989,22. recursos: as despesas decorrentes 
deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: Órgão 
Gestor: Câmara Municipal de Castanhal. Funcional programática: 2.131 - 
operacionalização das atividades do Poder legislativo. 3.3.90.30.00 - Mate-
rial de consumo. assinatura: 8 de março de 2022. sérgio Leal rodrigues 
- Presidente - cMc

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 01/2022 

objeto: registro de preços que objetiva a contratação de pessoa jurídica 
para o fornecimento de combustíveis, para suprir as necessidades da Câmara 
Municipal de castanhal. itens adjudicados e homologados: 01 e 03. Propo-
nente vencedor: Posto SmartlTda - cNPJ nº 30.821.163/0001-04. Valor total 
adjudicado: r$ 859.560,00 (oitocentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e 
sessenta reais). data da homologação: 10/03/2022. os itens 02 e 04 foram 
declarados fracassados. sergio Leal rodrigues - Presidente.

Protocolo: 770205

coMUNicaÇÃo de eXtraVio do LiVro 
dE UTiliZaÇÃo dE docUMENToS fiScaiS E TErMoS dE ocorrÊNcia Nº 
001 da empresa aMaZoN iNd. E coM. dE PolPaS da aMaZoNia lTda. 
cNPJ: 07.620.120/0001-30. iNSc. ESTadUal: 15.258.498-6 conforme bole-
tim de ocorrência online nº 00277/2022.535775-1 registrado em 09/03/2022.

Protocolo: 770193

a FaZeNda cristo rei i e iV 
através de seu representante legal Sr° Edenilson Sebastião Bocchi, vem tor-
nar público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente-SEMMa de 
Santana do araguaia-Pa a licença de atividade rural-lar N° 026/2022 para 
a atividade de agricultura-cultura de ciclo curto, que tramitou sob o processo 
N° 096/2022 e sua licença de atividade rural-lar N° 032/2022 para a ativi-
dade de Bovinocultura de corte, que tramitou sob o processo N° 095/2022.

Protocolo: 770194

o Posto sÃo Pedro 
cNPJ: 22.838.336/0002-41 

Torna público que, por meio do Protocolo nº 2021/30249, solicitou licença de 
operação para para a atividade de Posto flutuante, junto à SEMaS.

Protocolo: 770191

N caNdida QUeiroZ siLVa coMercio eireLi.
cNPJ nº 26.953.545/0001-06

Torna público que recebeu da Secretaria de Estadual de Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS, a licença de operação nº 11070/2018, Processo 
2017/30149 para atividade de Posto revendedor, localizada no Município de 
Piçarra/Pa.

Protocolo: 770188

cooriNGas - cooPeratiVa dos GariMPeiros 
e MiNeradores dos dois coriNGas

cNPJ - Nº. 33.264.073/0001-40 Nire - 15400020664
editaL de coNVocaÇÃo de asseMBLeia ordiNÁria

cooriNGaS - cooPEraTiVa doS GariMPEiroS E MiNEradorES doS 
doiS coriNGaS através do seu Presidente PaUlo VicENTE MaliNSKi, no 
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os co-
operados, para se reunirem em assembleia Geral ordinária, a realizar-se de 
acordo com os indicativos abaixo:
data: 26 de março de 2022.
NÚMero de cooPerados: 32 (trinta e dois) cooperados.
LocaL: sede da cooperativa, rUa esPirito saNto, n° 163, Bairro 
setor iNdUstriaL iii, NoVo ProGresso - ParÁ - ceP 68.193-000.
HorÁrio: Às 07:00 (sete horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença 
de 2/3 dos Cooperados em condições de votar; ou às 08:00 (oito horas) em 2ª 
(Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos cooperados em 

condições de votar, ou às 09:00 (nove horas) em 3ª (terceira) e última convoca-
ção com a presença de no mínimo 10 (dez) em condições de votar.
ordeM do dia:
l. Prestação de contas do Exercício encerrado em 31/12/2021, compreen-
dendo;
- Balanço Patrimonial.
- demonstrativo das Sobras e Perdas. - demonstração do Valor adicionado.
- demonstração dos fluxos de caixa. - demonstração das Mutações do Patri-
mônio líquido.
- Notas Explicativas.
- Parecer do conselho fiscal.
- carta de responsabilidade da administração.
ii. destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, deduzindo-se, no 
primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios;
iii. Eleição e posse dos componentes do conselho fiscal
iV. outros assuntos de interesse dos cooperados

Novo Progresso (Pa), 08 de março de 2022.
PaULo ViceNte MaLiNsKi

PrESidENTE
Protocolo: 770189

sBa torres BrasiL, LiMitada 
inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-35 

Torna público que solicitou da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Castanhal/PA, a Licença Ambiental Simplificada, para a atividade de Torre de 
Telefonia Móvel (BR57073-A), localizada na Alameda João Câncio Sampaio, 
lote 22, Quadra H, loteamento Nova Vida, castanhal/Pa, através do Proto-
colo Nº 0354/2022.

Protocolo: 770171

sBa torres BrasiL, LiMitada 
inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-35 

Torna público que solicitou da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Castanhal/PA, a Licença Ambiental Simplificada, para a atividade de Torre 
de Telefonia Móvel (Br76001-a), localizada na rua francisco Pereira N°3 
Lago, Lote 04, Quadra 02, Jadelândia, Castanhal/PA, através do Protocolo Nº 
0355/2022.

Protocolo: 770173

sBa torres BrasiL, LiMitada
inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-35 

Torna público que solicitou da Secretaria Municipal de Meio ambiente de San-
tarém/Pa, a licença ambiental de instalação, para a atividade de Torre de 
Telefonia Móvel (Br84825-B), localizada na rua Galdino Veloso N°1240, San-
tarém/Pa, através do Protocolo Nº 01494/2022.

Protocolo: 770176

a cooPeratiVa de GariMPeiros e MiNeradores 
sUsteNtÁVeis da aMaZÔNia LeGaL,- cooGasa Br 

cNPJ 37.267.279/0001-84 
Torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio ambiente e 
Turismo de Jacareacanga-Pa, pedido de licença de instalação/operação para 
atividade de lavra garimpeira processo 850.500/2021.

Protocolo: 770186

Madeireira rio GUaMa eireLi
cNPJ nº 18.132.793/0004-00

Torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS, através do processo nº 2021/39211, licença Prévia 
(lP) e de instalação(li) para produção de carvão vegetal, na rodovia Pa 140, 
s/nº, km 19 fazenda Julibel, Zona rural, Bujaru/Pa.

Protocolo: 770184

PortaL aGro coMÉrcio e serViÇos Ltda
cNPJ sob n° 10.197.621/0002-41

Torna público que requereu a SEMaS licença de operação para a atividade 
de comércio atacadista e armazenamento de produtos químicos situada no 
município de Paragominas/Pa.

Protocolo: 770182

sBa torres BrasiL, LiMitada 
inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-35 

Torna público que solicitou da Secretaria Municipal de Meio ambiente de San-
tarem/Pa, a licença ambiental Prévia, para a atividade de Torre de Telefonia 
Móvel (Br84825-B), localizada na rua Galdino Veloso N°1240, Santarém/Pa, 
através do Protocolo Nº 01494/2022.

Protocolo: 770179

GoNÇaLVes & dias Ltda
cNPJ nº 07.868.912/0001-29 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de ana-
nindeua - SEMa, a licença ambiental de operação lo Nº l023422, para a 
atividade de comércio Varejista de combustíveis para veículos automotores 
e troca de óleo, com o endereço: rodovia Br 316, KM 08, SN, Bairro: águas 
Brancas, cEP: 67030-007, Município de ananindeua, Estado do Pará.

Protocolo: 770141


