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empresa TIM S.A, inscrita no CNPJ: 02.421.421/ 
0011-93, torna público que recebeu da SEMAS/
PA (Secretaria do Estado de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade), a licença ambiental de operação 
n° 13479/2022 válida até 15/05/2027, para 
atividade de telecomunicações, situado na Rua Elísio 
da Luz, s/n° – São Domingos do Capim/PA.

A empresa ÁGUA DO NORTE LTDA, CNPJ 15.668.694/0001-
07, torna público que entrou com processo de requerimento 
de Licença de Operação na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente - SEMMA,  sob o número de protocolo 052/2022, 
município de Santa Bárbara do Pará/PA, referente a 
atividade de Envase de Água, no endereço Rua das Pérolas, 
bairro do Pau D’árco, nº 26, Santa Bárbara do Pará, PA.

MENDES LIMA INDUSTRIA DE 
PREMOLDADOS E COMERCIO EIRELI, 
torna público que recebeu LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL da SEMMAT, LICENÇA DE 
OPERAÇÃO Nº 104/2022, válida no período 
de 03/05/2022 à 03/05/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO
AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022-PMPD

A Prefeitura Municipal de Pau D’arco - PA, por intermédio do Setor de Licitação, torna público que, fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico tipo menor preço por item, objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO E SUAS SECRETARIAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. Data e horário do 
início da disputa: 09:01 horas do dia 14/06/2022. De acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no 
Portal de Compras Pública https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto 
na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, do Decreto nº 10.024, de 20/09/2019, Lei nº 8.666/93 e demais legislação e suas 
alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no Portal 
de compras Púbicas https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura na URL https://paudarco.pa.gov.br/
licitacoes-e-contratos/ e no Mural das Licitações do TCM/PA, https://www.tcm.pa.gov.br a partir da publicação deste Aviso.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022PMPD
O Município de Pau D’arco, através Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Pau D’arco - PA, torna público que às 09:00 horas do 
dia 21 de junho de 2022, fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço Global, para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA A CONCLUSÃO A IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS NO MUNICÍPIO DE PAU 
D’ARCO REFERENTE AO CONVÊNIO 747833/2010, CONCEDENTE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. de acordo com o que 
determina a legislação vigente, a realizar-se na sala de Sessão do Setor de Licitação da Prefeitura. O procedimento licitatório obedecerá 
ao disposto na Lei nº 8.666 de 21/06/1993, com as alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-
se à disposição dos interessados Portal da Prefeitura na URL https://paudarco.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e no Mural das Licitações 
do TCM/PA, a partir da publicação deste Aviso. Pau D’arco - PA, 30 de maio de 2022. FREDSON PEREIRA DA SILVA. Prefeito Municipal

A empresa SAMBAZON DO BRASIL AGROINDUSTRIAL 
LTDA, com CNPJ: 07.294.662/0004-03, torna público que 
recebeu da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEMADE/PA , a 
Licença de Operação - LO nº 172/2022, com validade 
18/06/2023, para exercer a atividade de BENEFICIAMENTO 
DE AÇAI, Situada na Rod da Integração, S/N, Bairro 
Massarapó, Município de BARCARENA/PA.

REBELO E BELLARD LTDA, CNPJ: 04.895.732/0001-
48 - torna público que recebeu da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente – SEMMA, Licença de Operação - LO 
N° 030/2022, vigente até 18/05/2023, para atividade 
de Comércio Varejista de Combustíveis para veículos 
automotores, localizado na Av. Dr. Miguel de Santa 
Brígida, S/Nº, Esq. Com a Rua A, Centro, 68.721-000, 
no Município de Salinópolis/PA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM 
 AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00041/2022
 O município de São Domingos do Capim através da pregoeira, 
torna público o processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico do tipo menor preço por item que versa sobre o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS 
LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO, EM 
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DEMAIS 
FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. A 
data do recebimento e abertura das propostas e documentos 
de habilitação será no dia 13/06/2022 às 08:00 horas no 
sistema comprasnet. O edital estará disponível nos sites: 
https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ 
e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2022@gmail.
com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala 
da Comissão Permanente de Licitações (CPL) localizada na av. 
DR. Lauro Sodré, nº 206, centro, São Domingos do Capim/
PA, CEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 
13:00hs a partir da data da publicação. 

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/2022

O município de São Domingos do Capim através da pregoeira, 
torna público o processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico do tipo menor preço por item que versa sobre a 
Aquisição de trator agrícola com lâmina, visando atender as 
necessidades da Secretaria de Agricultura do Município de São 
Domingos do Capim/PA. A data do recebimento e abertura das 
propostas e documentos de habilitação será no dia 13/06/2022 
às 14:00 horas no sistema comprasnet. O edital estará 
disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.
br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: 
licitacaosdc2022@gmail.com, e também poderá ser obtido no 
prédio da prefeitura, sala da Comissão Permanente de Licitações 
(CPL) localizada na av. DR. Lauro Sodré, nº 206, centro, São 
Domingos do Capim/PA, CEP: 68635-000, nos dias úteis, no 
horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação. 

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00046/2022

O município de São Domingos do Capim através da pregoeira, 
torna público o processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico do tipo menor preço por item que versa sobre o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO, 
MANUTENÇÃO, ATENDIMENTO ONLINE E PRESENCIAL DE 
SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. A data do recebimento e 
abertura das propostas e documentos de habilitação será no 
dia 14/06/2022 às 08:00 horas no sistema comprasnet. O edital 
estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.
br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: 
licitacaosdc2022@gmail.com, e também poderá ser obtido no 
prédio da prefeitura, sala da Comissão Permanente de Licitações 
(CPL) localizada na av. DR. Lauro Sodré, nº 206, centro, São 
Domingos do Capim/PA, CEP: 68635-000, nos dias úteis, no 
horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação. 

MARIA JOSE BASTOS DO AMARAL
PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL/PA
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 
GUAMÁ, torna público abertura de Processo Licitatório 
do tipo menor preço por grupo, na modalidade 
Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de 
Preços nº 012/2022, cujo objeto é a Contratação 
de serviços terceirizados de apoio administrativo, 
de limpeza, conservação e higienização, agente de 
serviços patrimoniais, recepcionistas e braçal, na 
prefeitura, secretarias e fundos municipais de São 
Miguel do Guamá/PA de acordo com as normas e 
diretrizes estabelecidas neste edital. A abertura da 
sessão pública será em 13/06/2022 às 08:00 horas, 
por meio do endereço eletrônico Portal de Compras 
do Governo Federal https://www.gov.br/compras/
pt-br, UASG:.980551, Edital e anexos poderão ser 
obtidos nos seguintes endereços: https://www.
saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal de Compras do 
Governo Federal https://www.gov.br/compras/pt-br 
Portal TCM/PA, Email CPL: smg.pregao@gmail.com, 
Diretoria de Licitação, sito Praça Licurgo Peixoto, 130, 
centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
Prefeito Municipal

tragédia

Forças de resgate no Ne-
pal encontraram nesta se-
gunda-feira (30), 20 corpos de 
pessoas que estavam a bordo 
de um avião que caiu no do-
mingo (29), no norte do país.

A aeronave, da companhia 
aérea privada Tara Air, trans-
portava, no total, 22 pessoas, 
contando com os tripulantes. 
Segundo a Tara Air, havia india-
nos e alemães, além de nepale-
ses, no voo.A companhia utiliza 
principalmente aviões Twin Ot-
ter, construídos no Canadá.

O voo teve origem em 
Pokhara, cidade cerca de 
200 km a noroeste da capi-
tal, Katmandu, e tinha como 
destino a cidade de Jomsom, 
cerca de 80 km a noroeste. 

Segundo a agência de notí-
cias Associated Press, o tra-
jeto estava programado para 
durar 15 minutos.

Autoridades que coman-
dam os trabalhos de resgate 
afirmaram que os corpos se-
rão transladados à capital do 
país, Katmandu.Ainda não 
se sabe a causa da queda.   

Voo de apenas 15 minutos 
cai e mata todos a bordo 

Autoridades 
do Nepal ainda 
não sabem o 
que causou a 
queda da  
aeronave 

O Dia Mundial Sem Taba-
co, celebrado neste 31 
de maio, foi criado pela 

Organização Mundial da Saú-
de (OMS) para alertar sobre 
as doenças e mortes evitáveis 
relacionadas ao tabagismo. 
Segundo a entidade, cerca de 
80% dos mais de um bilhão de 
fumantes do mundo vivem em 
países de baixa e média renda, 
onde o peso das enfermida-
des e óbitos relacionados ao 
tabaco é maior. Buscar ajuda 
médica e psicológica são fun-
damentais para quem deseja 
engajar a redução do vício, di-
zem especialistas.

Paula Sampaio, médica on-
cologista do Centro de Trata-
mento Oncológico, em Belém, 
afirma que a data é importante 
porque põe holofotes no tema 

e faz com que a população re-
pense sobre o hábito de fumar. 
“É um dia importante para 
lembrarmos dos malefícios 
provocados pelo tabagismo. É 
a causa principal de diversas 
doenças, não apenas doenças 
oncológicas, como pulmona-
res, entre elas, responsáveis 
por enfisema, bronquite, do-
enças cardiovasculares”, disse 
a especialista.

A médica oncologista afirma 
que cerca de 90% de todos os 
cânceres de pulmão estão re-
lacionados ao hábito de fumar. 
“O câncer de pulmão possui 
incidências altíssimas no Brasil. 
Mais de 30 mil mortes ocorrem 
todos os anos por causa da do-
ença. Mas não é só ela, mais de 
16 outros tipos de cânceres es-
tão intimamente relacionados 

ao hábito de fumar. O destaque 
principal fica para os cânceres 
de esôfago, bexiga, estômago e 
os cânceres de cabeça e pesco-
ço”, exemplificou.

Parar de fumar não é uma 
decisão fácil, diz Paula Sampaio. 
Nove em cada 10 fumantes gos-
tariam de abandonar o vício e 
cerca de 65% dos fumantes afir-
mam que já tentaram e não con-
seguiram parar, afirma a médi-
ca. “O tabaco é uma droga que 
causa dependência. A nicotina 
é uma substância presente no 
cigarro que causa dependência 
química e psíquica. Talvez seja a 
droga mais difícil de parar.  O ta-
baco é considerado lícito e total-
mente aceito, então é necessá-
rio estar muito bem informado 
para conseguir fazer com que os 
indivíduos se conscientizem so-

Hora de largar o cigarro
No diA muNdiAl sem tAbAco, especiAlistA AlertA pArA AltAs tAxAs de morte cAusAdAs pelo fumo

malefícios 

Pessoas que nunca fuma-
ram mas que convivem de 
forma repetida e prolongada 
com quem fuma estão entre as 
pessoas que podem ter proble-
mas de saúde. “A inalação da 
nicotina, do alcatrão, das subs-
tâncias químicas de ingestão 
do tabaco são prejudiciais não 
só para quem está fumando, 
como para quem convive com 

fumantes”, alerta a especia-
lista. Outro risco é o uso dos 
cigarros eletrônicos, que está 
está crescendo, sobretudo, 
entre os jovens, diz a especia-
lista. Ela conta que há incoe-
rência na argumentação do 
tabagismo eletrônico propor-
cionar menos malefícios à saú-
de e ajudar pessoas a interrom-
perem ou pararem de fumar. 

“Isso não é correto, não existe 
de fato nenhum dado na lite-
ratura científica de que isso de 
fato aconteça. A gente percebe 
que hoje tem 650 mil brasilei-
ros jovens usando esses dispo-
sitivos porque é algo atraente 
pelos sabores variados, odor 
agradável, mas infelizmente 
podemos afirmar que isso é 
muito perigoso”, comentou.

uso do cigarro eletrônico também oferece riscos 
A Secretaria de Estado 

de Saúde Pública do Pará 
(Sespa) realiza nesta terça-
feira (31), a partir das 8h, 
um programação alusiva ao 
Dia Mundial sem Tabaco, 
organizado pelo Centro de 
Referência em Abordagem 
e Tratamento do Fumante 
(Cratf) e outros órgãos públi-
cos na praça Dom Pedro II, 

em Belém, Segundo a pasta, 
a mobilização servirá para 
destacar os riscos à saúde 
associados ao tabagismo e 
vai ofertar serviços, como 
aferição de pressão arterial, 
glicemia, teor de intoxicação 
pelo monóxido de carbono, 
dependência da nicotina, 
consultas médicas e odonto-
lógicas.

sespa promove programação

Veja 
mais
Use a câmera 
do seu celular 
para acessar 
o conteúdo 
multimídia.

bre os riscos”, afirmou a médica.
“É sempre necessário bus-

car ajuda médica e psicológica, 
que são fundamentais para 
que realmente o paciente con-
siga reduzir o vício”, afirmou.

  Paula Sampaio destaca a importância de buscar ajuda especializada 
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