
diário oficial Nº 34.951   161Sexta-feira, 29 DE ABRIL DE 2022

a araGUaia NÍQUeL Metais Ltda. 
cNPJ nº 97.515.035/0007-90 

Do Grupo Horizonte Minerals, torna público que recebeu da secretaria 
Estadual de Meio ambiente e sustentabilidade - sEMas/Pa, autorização 
para captura, coleta, resgate, transporte e soltura de fauna silvestre, para 
fins de manejo de fauna silvestre, durante campanhas de monitoramento 
de fauna silvestre na área do Projeto araguaia.

Protocolo: 791267

detercLeaN coNtroLe de PraGas Ltda 
cNPJ 19.595.656/0001-22

torna público que pediu junto a secretaria Municipal de Meio ambiente de Bra-
gança-sEMMa através do protocolo n* 053/2022/sEMMa/PMB de 08/04/2022 
a renovação de sua licença ambiental Municipal n* 032/2020 com validade até 
10/08/2022, imunização e controle de pragas.

Protocolo: 791266

FaZeNda sÃo tiaGo, 
LaUra MaYara crUZ siLVa Facco 

cPF: 833.976.632-53 
torna público que requereu a sEMMa/Ulianópolis renovação da lar sob n° 
009/2021para atividade de cultura de ciclo curto e criação de bovinos em 
Ulianópolis/Pa.

Protocolo: 791269

taPaJÓs adMiNistraÇÃo PortUÁria Ltda 
cNPJ nº. 05.676.902/0001-66 

torna público que recebeu junto à sEMas/Pa, a licença de instalação n° 
3258/2022, válida até 18/04/2026 e a licença de operação nº. 13419/2022, 
válida até 18/04/2026, para desenvolver a atividade de instalação portuária 
para cargas gerais e perigosas, em santarém/Pa.

Protocolo: 791270

eLieNa caroLiNe raMaLHo dias
cPF n° 002.891.272-11 

torna público que solicitou licENÇa aMBiENtal dE oPEraÇÃo/l.o. na se-
cretaria Municipal de Meio ambiente de Bragança, sob processo n° 028/2022, 
para exercer atividade de Extração Mineral de areia.

Protocolo: 791274

MaXMiX coMerciaL Ltda  
caMicado

cNPJ/cPF: 03.002.339/0139-50
torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente - 
sEMMa/Pa, a licença ambiental com validade em 14/03/2026 a executar 
atividade de lojas de departamentos ou magazines.
Endereço: rod. dos trabalhadores s/N Bairro Parque verde shopping - 
Bosque Grão Pará - Belém/Pa. lo n° 72/2022.

Protocolo: 791275

Empresa: L.B. ALBUQUERQUE-ME 
cNPJ Nº 07.331.265/0001-11 

torna publico que recebeu a licença ambiental operacional n° 021/2020 jun-
to a sEMMa - secretaria Municipal de Meio ambiente de Uruará, sob o Pro-
cesso Numero 181/2019-2.

Protocolo: 791276

A empresa DOS ANJOS E BATISTA LTDA - 
Posto PLaNaLto 

inscrita no cNPJ nº 34.453.861/0001-47 
localizado na av. orival Prazeres, nº 137, Bairro Jardim Planalto, Novo 
Progresso/Pa, torna público que requereu à sEcrEtaria dE Estado dE 
MEio aMBiENtE E sUstENtaBilidadE - sEMas/Pa a licença de opera-
ção - l.o. para a atividade de Empresa transportadora de substâncias e 
Produtos Perigosos, com Processo de Protocolo N° 2022/0000012422. foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

Protocolo: 791278

c. a. s. de oLiVeira eireLi- Me  
PNeU MULtiMarcas e troca de oLeo 

cNPJ Nº 31.637.372/0001-57 
localizada na rodovia traNsaMaZoNica, Br 230, s/N, cENtro, Paca-
já-Pa, 68.485-000, torna público que requereu da sEMMa - PacaJá - Pa, 
a licENÇa dE oPEraÇÃo - lo, desenvolvendo atividade de sErviÇos dE 
BorracHaria Para vEÍcUlos aUtoMotorEs E coMÉrcio a varEJo 
dE PEÇas E acEssÓrios Novos Para vEÍcUlos aUtoMotorEs, Paca-
já-Pa, 68.485-000.

Protocolo: 791279

Posto iGaraPes eireLi 
cNPJ/MF : 41.640.211/0001-76

localizado no r. Jaçuana, s/N cais frente ao igarapes,Bairro : centro  , 
Municipio : são sebastião da Boa vista,  Estado do Pará, cep : 68.820-
000, torna Público que recebeu da secretaria de Estado do Meio ambiente 
e sustentabilidade sua licença de operação (l.o) Nº 13370/2022, Pro-
cesso 2021/0000020974 com validade até 07.04.2027 para operar como 
Porto revendedor flutuante, Posto de abastecimento e Posto varejista de 
combustivel.

Protocolo: 791280

cÂMara MUNiciPaL de PorteL
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-100501-c

A Câmara Municipal de Portel/PA torna público o processo licitatório 
Pregão Eletrônico srP Nº 9/2022-100501-c. objeto: rEGistro dE PrEÇo 
Para coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para EvENtUal aQUisiÇÃo dE GÊNE-
ros aliMENtÍcios, em atendimento as necessidades da câmara Munici-
pal de Portel/Pa, conforme condições, quantidades e exigências estabele-
cidas neste Edital e seus anexos. Maiores informações no Endereço: av. 
floriano Peixoto, 415, centro, Portel/Pa ou https://www.licitanet.com.br e 
https://www.tcm.pa.gov.br/. abertura da sessão: 11/05/2022 às 12h00 no 
site www.licitanet.com.br.

alex trindade Barbosa
Pregoeiro

cÂMara MUNiciPaL de PorteL
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-100502-c

A Câmara Municipal de Portel/PA torna público o processo licitatório 
Pregão Eletrônico srP Nº 9/2022-100502-c. objeto: rEGistro dE PrEÇo 
Para coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para EvENtUal aQUisiÇÃo dE MatE-
rial dE HiGiENE E liMPEZa, em atendimento as necessidades da câmara 
Municipal de Portel/Pa, conforme condições, quantidades e exigências es-
tabelecidas neste Edital e seus anexos. Maiores informações no Endere-
ço: av. floriano Peixoto, 415, centro, Portel/Pa ou https://www.licitanet.
com.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. abertura da sessão: 11/05/2022 às 
15h00 no site www.licitanet.com.br.

alex trindade Barbosa
Pregoeiro

Protocolo: 791281

cedro BioeNerGia Ltda. 
cNPJ nº. 23.179.446/0001-20 

torna-se público q/requereu da sEMas a l o, Processo sob o nº. 2022/13699 
de 27/04/22, p/exercer a ativ. de Produtor de carvão vegetal, na rod. 
Pa-140, Km-06, s/N°, ramal da faz. Pequiá, b industrial, no Município de 
tomé açu/Pa.

Protocolo: 791282

VaLe s.a.
a VaLe s.a., cNPJ 33.592.510/0075-90, torna público que recebeu da se-
cretaria Municipal de Meio ambiente e Planejamento Urbano, em 30/03/2022, 
licença Municipal de instalação nº 001/2022, através do processo nº 
20220224-c, relativo a construção do Hospital regional de ourilândia do Nor-
te, segregação, acondicionamento, armazenamento coleta e transporte dos 
resíduos sólidos, no município de ourilândia do Norte/Pa.

Protocolo: 791283

A empresa, COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS 
do estado de roNdoNia 

inscrita no cNPJ nº. 05.771.023/0009-70 
torna público que solicitoU em: 27/04/2022 à secretaria Municipal de 
Meio ambiente e turismo - sEMatUr, a renovação das licenças de opera-
ção - l.o. N 059/2017 e 058/2017, para atividade de extração de cassite-
rita, município de são felix do Xingu.

Protocolo: 791284

cÂMara MUNiciPaL de seNador JosÉ PorFÍrio/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 001/2022  
objeto: registro de preços para eventual Prestação de serviços de locação 
de veículo tipo Pick-up e veículo tipo Passeio, para atender as necessida-
des da câmara Municipal de senador José Porfírio (conforme termo de re-
ferência). tipo: Menor Preço por item data: 11/05/2022. Horário: 14:30hs

PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 002/2022  
objeto: registro de Preços para futura e Eventual aquisição de combus-
tíveis para atender as necessidades do câmara Municipal de senador José 
Porfírio (conforme termo de referência). tipo: Menor Preço por item data: 
12/05/2022. Horário: 14:30hs - iNforMaÇÕEs: setor de licitações e con-
tratos, trav. abel figueiredo, nº 122, Bairro - centro - cEP 68.360-000, 
senador José Porfírio - Pa.

senador José Porfírio/Pa, 28 de abril de 2022.
Kleber dos anjos de sousa

Pregoeiro
Protocolo: 791285


