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o BrasiL tÍPico de PoNta a PoNta iNdÚstria, 
coMÉrcio e distriBUidora Ltda 

cNPJ: 04.911.702/0003-40 
Torna público que requereu a SEMMaTUr (Secretaria Municipal de Meio 
ambiente e Turismo de Piçarra) a sua licença de operação (Processo N° 
010/2022) para a atividade de fabricação de produtos alimentícios (benefi-
ciamento de leite), localizado na Avenida Cândida Alves, Bairro Centro em 
Piçarra-Pa.

Protocolo: 794524

iNdÚstria e coMÉrcio de coNserVas 
MoLiZ PaLMeiraL eireLi

cNPJ nº. 003.552.541/0010-01 
Torna público que recebeu da SEMMa/Muaná, a  licença de operação - lo nº 
053/2022, validade 27/04/2023, para produção de palmito em conserva de 
sua indústria localizada na Travessa abel Martins, s/n, centro, cEP 68.825-
000, cidade de Muaná, Estado do Pará.

Protocolo: 794637

FLoresta coMercio de PetrÓLeo 
cNPJ No 08.907.459/0001-85 

Torna público que recebeu da SEMaS/Pa, lo nº 13418/2022, válida até 
27/04/2026, para Terminal revendedor retalhista (Trr) em itaituba/Pa.

Protocolo: 794638

JrG LUBriFicaNtes Ltda
cNPJ: 28.037.613/0001-12

Jose WeLtoN Ferreira GUiMarÃes
BrUNo Ferreira da costa

Torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa de dom Eliseu/Pa a renovação da licença da operação nº 001/2020 do 
processo nº 2939-0636-2019 sob protocolo nº 2021000523-lo, para atividade 
de Posto revendedor, Posto de abastecimento, Posto Varejista de Querosene e 
Gasolina de aviação, exceto Posto flutuante, situado na rodovia Br 222, km 
0, s/n, Bairro centro, cEP nº 68633-000, município de dom Eliseu/Pa.

Protocolo: 794642

LiceNÇa de oPeraÇÃo - Lo
raG traNsPortadora e LoGistica Ltda 
inscrito no cNPJ nº 30.089.611/0001-19 

Torna público que requereu da Secretaria de Estado Meio ambiente e Susten-
tabilidade-SEMaS/Pa a licença de operação - lo para a atividade de Trans-
porte de Produtos Perigosos.

Protocolo: 794640

cÂMara MUNiciPaL de PorteL
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-110503-c

a câmara Municipal de Portel/Pa torna público o processo licitatório Pre-
gão Eletrônico SrP Nº 9/2022-110503-c. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE 
coNSUMo (EXPEdiENTE, iNforMáTica E MaTEriaiS EM GEral), em aten-
dimento as necessidades da Câmara Municipal de Portel/PA, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas 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: 18/05/2022 às 10h00 no site www.licitanet.com.br.

alex trindade Barbosa
Pregoeiro

Protocolo: 794647

corecoN Pa/aP - eXtrato de PreMiaÇÕes
coNcUrso de PreMiaÇÕes 2022 

o Presidente do conselho regional de economia 9ª região Pa/aP, 
torna pública a realização do concurso de Premiações de Monografias “Prof. 
armando corrêa Pinto-2022” na área de ciências Econômicas. o período de 
inscrições é de 09/05/2022 a 08/06/2022. conforme regulamento, as pre-
miações serão em dinheiro para a categoria monografia de graduação, dis-
tribuídas da seguinte forma: 1º lugar r$ 1.500,00; 2º lugar r$1.000,00 e 
3º lugar r$500,00. Nas demais premiações, teremos os trabalhos de melhor 
monografia de especialização e melhor dissertação de mestrado, onde serão 
concedidos certificados. As demais regras estão estabelecidas nos Regula-
mentos que estão disponíveis no site:www.coreconpara.org.br, ou no prédio 
Sede do corecon Pa/aP sito a rua cônego Jerônimo Pimentel, 918, Umarizal, 
cep.66.055-000, Belém/Pa. Belém, 05 de maio de 2022. Econ. roberto car-
los Quintela de alcantara. Presidente do corecon Pa/aP.

Protocolo: 794648

cÂMara MUNiciPaL de PiÇarra
terMo aditiVo N. 002

ct n. 20210001. Processo: inexigibilidade n. 6/2021-001 - objeto: con-
tratação de pessoa física para prestação de serviços de assessoria e consulto-
ria jurídica. Contratada: Kennedy Kessia dos Santos Araruna. Contratante: Câ-
mara Municipal de Piçarra, Valor inicial: r$ 42.000,00, Vigência: 08.01.2021 
a 31.12.2021. aditivo: r$ 5.280,00. fundamento legal: art. 65, ii, alínea “d” 
lei n. 8.666/93 e posteriores alterações. Piçarra (Pa), 02 de maio de 2022, 
ordenador (a) de despesas antônio carlos alves da silva.

Protocolo: 794649

cÂMara MUNiciPaL de oriXiMiNÁ
decreto LeGisLatiVo Nº 001 de 04 de maio de 2022

disPÕe soBre a sUstaÇÃo dos eFeitos do iNciso Vi, do arT. 1°, do 
dEcrETo EXEcUTiVo N° 477/2022, EdiTado EM 30 dE aBril dE 2022, 
diSPoNdo SoBrE o ESTaBElEciMENTo dE MEdidaS Para coNTENÇÃo E 
rEdUÇÃo dE dESPESaS coM PESSoal E oUTraS dESPESaS corrENTES.
Faço saber que a Câmara Municipal de Oriximiná aprovou e eu promulgo o 
presente decreto legislativo, com base no disposto no art. 36, XX da lei or-
gânica Municipal e art. 46, XVI do Regimento Interno:
art. 1° - ficam sustados os efeitos do inciso Vi, do art. 1°, do decreto Execu-
tivo n° 477/2022, editado em 30 de abril de 2022 pelo Prefeito Municipal de 
oriximiná, dispondo sobre o estabelecimento de medidas para contenção e 
redução de despesas com pessoal e outras despesas correntes.
art. 2°-Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser 
encaminhado ao Poder Executivo para as providências de cumprimento.
Mesa da Câmara Municipal de Oriximiná, 04 de maio de 2022.

Marcelo augusto andrade sarubbi
Presidente

ana cleyde tavares Batista Filha
1ª Secretária

Marta Monteiro Godinho
2ª Secretária

Protocolo: 794650

a FaZeNda seLa de Prata Ltda 
cNPJ: 27.808.256/0001-86 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente, a licen-
ça de atividade rural sob N° 002/2022, referente ao processo N° 0620/2021, 
da fazenda Sela de Prata localizada no Endereço rodovia Moura carvalho, 
Margem direita, KM 14, s/nº no Município de abaetetuba - Pa.

Protocolo: 794652

a eMPresa saPore s.a. 
cNPJ 67.945.071/1391-36 

Torna público que recebeu a licença de operação Nº 005/2022, no dia 26 de 
abril de 2022, referente à atividade de Hotelaria, na casa de Hóspedes by 
sapore, no distrito de Porto Trombetas, município de oriximiná-Pará, entregue 
pela Secretaria Municipal de Meio ambiente e Mineração-SEMMa, do municí-
pio oriximiná -Pa.

Protocolo: 794644

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu da 
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - Semas - Núcleo 
regional - NUrE/Marabá, as licenças ambientais lP, li e aSV para a constru-
ção das redes de distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV, para a obra 
1. Projeto id 440030569 - comunidade Sucupira, localizada no Município de 
São Geraldo do araguaia, no Estado do Pará.

Protocolo: 794660

deUsdetH aNtÔNio corrÊa PaNtoJa 
cPF: 031.714.262-34 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente, a licen-
ça de atividade rural sob N° 001/2022, referente ao processo N° 0145/2021, 
da fazenda Vale do Paciência localizada no Endereço rodovia Pa 151, KM 04 
no Município de igarapé-Miri - Pa.

Protocolo: 794655

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S/a, cNPJ: 04.895.728/0001-80, 
torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Pon-
ta de Pedras - SEMMa, as licenças: Prévia e de instalação (lP e li), e a 
autorização para Supressão de Vegetação (aSV) para a construção das redes 
de distribuição de Energia Elétrica, 34,5 KV para atender as comunidades: 
rua Quinze de Novembro, rio arari, rio Pichaua, rio Pichaua Pequeno, rio 
curral Panema, comunidade ipaçu, rio laranjeira, comunidade Porto Santo, 
comunidade Tartarugueiro, Estrada do rio fábrica e Estrada da cachoeirinha 
nas áreas rurais do município de Ponta de Pedras, no Estado do Pará.

Protocolo: 794658

cÂMara MUNiciPaL de FLoresta de araGUaia
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022-cMFa
a câmara Municipal de Floresta do araguaia-Pa, torna público que, fará 
realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico tipo menor preço por item, 
objeto: aQUiSiÇÃo dE VEicUlo PicK-UP caBiNE dUPla 4X4, ZEro QUilo-
METro, cor BraNca oU PraTa, diESEl, Para aTENdiMENTo daS NEcES-
SidadES da cÂMara MUNiciPal dE florESTa do araGUaia-Pa. data e 
horário do início da disputa: 09:01 horas do dia 19/05/2022. de acordo com o 
que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras Pública ht-
tps:www.portaldecompras publicas.com.br. o Edital e seus anexos encontram-se 
no site https:www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura na Url 
https:camaramunicipaldeflorestadoaraguaia.pa.gov.br/ categoria/licitacoes/ e no 
Mural das licitações do TcM/Pa, https:www.tcm.pa.gov.br a partir da publicação 
deste aviso. florESTa do araGUaia, 05 de maio de 2022. antônio Luiz Mo-
reira dos santos - Presidente da câmara

Protocolo: 794663


