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FaZeNda Boa sorte i e ii
Localizada na Gleba Moju, loteamento Goianésia lotes 157 e 158, 
proprietário JUBeNes varGeM costa, cPf 703.718.062-91 e rG 3713330 
ssP/Pa, torna público que requereu junta a seMasa/Breu Branco, licen-
ciamento de atividade rural - lar para atividade de Bovinocultura.

Protocolo: 811270
adaLGisa oLiVeira dos saNtos - MecÂNica Motor aUto, ins-
crito no cNPJ nº 14.538.355/0001-43, localizado na rua Madeiros 
Maia N° 211, Bairro Jardim santarém, Novo Progresso/Pa, torna-se público 
que recebeu da seMMa/NP a l.o. N° 008/2020, Processo Nº 1075/2018.

Protocolo: 811265

.

.

eMPresariaL
.

NL traNsPortes MULtiModaL Ltda Me, cNPJ: 07.702.708/0001-33, 
torna público que recebeu da seMas a lo N° 13483/2022 para empresa 
transportadora de substancia e Produtos Perigosos em Belém /Pa.

Protocolo: 811290
aUto Posto MiGUeL caNto Ltda, cNPJ nº. 05.131.222/0004-00, 
torna público que recebeu junto à seMMa/óbidos, a licença de operação n°. 
030/2022, válida até 23/05/2023, para desenvolver a atividade de comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores, em óbidos/Pará.

Protocolo: 811286
receBiMeNto de LiceNÇa aMBieNtaL de oPeraÇÃo
a WLM ParticiPaÇÕes e coMÉrcio de MÁQUiNas e VeÍcULos s.a., 
cNPJ 33.228.024/0011-23, torna público que recebeu da seMMa-Para-
gominas a licença ambiental de operação Nº 005/2022, com validade até 
20/05/2027, para a atividade de comércio de varejo de peças e acessórios 
novos para veículos automotores, localizada na rod Br 010, KM 167, Zona 
rural, Paragominas.

Protocolo: 811287
aUto Posto MiGUeL caNto Ltda, cNPJ nº. 05.131.222/0002-48, 
torna público que recebeu junto à seMMa/óbidos, a licença de operação n°. 
029/2022, válida até 23/05/2023, para desenvolver a atividade de comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores, em óbidos/Pará.

Protocolo: 811282
coNcessÃo de aUtoriZaÇÃo
sÃo doMiNGos iNdÚstria de ÓLeos e ProteÍNas s/a, cNPJ n°. 
37.440.128/0002-67, torna pública que recebeu da secretaria de esta-
do de Meio ambiente e sustentabilidade - seMas, a aUtoriZaÇÃo N°. 
5002/2022, com validade de 25/05/2023 para a supressão de vegetação 
em uma área de 30,8445 hectares destinada a ampliação das instalações 
para a atividade de fabricação de ração balanceada e alimentos preparados 
para animais, com sede na estrada Br 230 - KM 47, s/nº, Zona rural do 
município de são domingos do araguaia, estado do Pará.

Protocolo: 811280
Á a c coMÉrcio atacadista de MedicaMeNtos eireLLi cnpj nº 
38.084.429/0001-87, torna público que está requerendo junto à secre-
tária Municipal de meio ambiente de ananindeua - seMa sua l.o - licença 
ambiental de operação atividade de distribuição para o ano 2022 através 
do requerimento r041422.

Protocolo: 811318
coNcreart - Pré - Moldados e concreto armado Ltda, cNPJ: 
27.361.036/0001-57, localizada a estrada do aeroporto, km 04, s/n, 
setor industrial, torna público que recebeu da seMMa - tucuruí a lo - li-
cença de operação n° 025/2020 para a atividade de fabricação de Peças, 
artefatos, ornatos e estruturas ee cimento, concreto, fibrocimento e Ges-
so e está requerendo a sua renovação.

Protocolo: 811321
aGro iNdUstriaL ViLa PLaNaLto Ltda, cNPJ 10.816.245/0001-45, 
torna público que recebeu da seMaMt/trairão, a licença de operação - lo nº 
080/2021, validade 25/10/2022, para produção de palmito em conserva de sua 
unidade fabril, localizada na rodovia Br 163, cuiabá-santarém, km 1.321, s/n, 
vila Planalto, ceP 68.198-973, Município de trairão, estado do Pará.
aGro iNdUstriaL ViLa PLaNaLto Ltda, cNPJ 10.816.245/0001-45, 
torna público que requereu da seMaMt/trairão, a renovação da licença 
de operação - lo nº 080/2021, validade 25/10/2022, para produção de 
palmito em conserva de sua unidade fabril, localizada na rodovia Br 163, 
cuiabá-santarém, km 1.321, s/n, vila Planalto, ceP 68.198-973, Município 
de trairão, estado do Pará.

Protocolo: 811315
caMara MUNiciPaL de BUJarU/Pa
aViso de LicitaÇÃo deserta
PreGÃo PreseNciaL Nº 01/2022-2º cHaMada
a câmara Municipal de Bujaru(Pa), torna público que o processo licitatório 
Pregão Presencial srP nº 01/2022, cujo objeto é o reGistro de PreÇo 
Para eveNtUal aQUisiÇÃo de coMBUstÍveis, para atender a demanda 
da câmara Municipal de Bujaru-cMB, em sessão pública presencial no dia 
07/06/2022 às 09:00hs e em atendimento a lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002. em ato continuo a Pregoeira abriu a sessão Pública, a qual, pela ine-
xistência de propostas, foi encerrada, por caracterizar “licitaÇÃo deserta”.
ericka amorim
Pregoeira da cMB

Protocolo: 811308

eXtrato do seGUNdo terMo aditiVo do coNtrato adMiNis-
tratiVo N°-001/2021-cMiP
Processo adMiNistratiVo - cPL Nº-021/2022-cMiP.
coNtrataNte: cÂMara MUNiciPal de iPiXUNa do Pará - Pa.
coNtratada: riBeiro-sociedade iNdividUal de advocacia, cNPJ/
Mf n°-17.512.585/0001-21.
oBJeto: seGUNdo terMo aditivo ao coNtrato adMiNistrativo Nº 
001/2021-cMiP, QUe teM coMo oBJeto, a “coNtrataÇÃo de eMPresa 
esPecialiZada eM serviÇos de assessoria e coNsUltoria JUrÍ-
dica, esPecialMeNte, Na elaBoraÇÃo de atos adMiNistrativos, 
Processos licitatórios e coNtratos adMiNistrativos assesso-
ria e coNsUltoria Na relaÇÃo eNtre órGÃos da adMiNistraÇÃo, 
Poder eXecUtivo, triBUNais de coNtas e MiNistÉrio PÚBlico, 
Para ateNder a cÂMara MUNiciPal de iPiXUNa do Pará”; visaNdo a 
correÇÃo MoNetária e a iNstitUiÇÃo de ÍNdice de reaJUste.
valor GloBal do aditivo: r$-30.941,75.
dotaÇÃo orÇaMeNtária: as despesas de execução do presente instru-
mento correrão por conta da dotação própria do orçamento do ano vigente.
01.031.0001 2.001 - Manutenção administrativa da câmara Municipal.
3.3.90.35.00 - serviços de consultoria.
foro: iPiXUNa do Pará/Pa.
data: 07/06/2022.
fáBio alMeida
Presidente da câmara Municipal de ipixuna do Pará - Pa

Protocolo: 811311
cÂMara MUNiciPaL de PorteL
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-100601-c
a câmara Municipal de Portel/Pa torna público o processo licitatório Pregão 
eletrônico srP Nº 9/2022-100601-c. objeto: reGistro de PreÇo Para 
coNtrataÇÃo de eMPresa e eveNtUal aQUisiÇÃo de coMBUstiveis 
Para ateNder a deMaNda de oPeraÇÕes, fiscaliZaÇÕes e deMais 
serviÇos da cÂMara MUNiciPal de Portel/Pa, conforme condições, 
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: 23/06/2022 às 10h00 no site www.licitanet.com.br.
alex trindade Barbosa
Pregoeiro

Protocolo: 811304
Lc Macedo eireLi, cNPJ Nº 39.766.128/0001-04, situada na av. 
Nazeazeno ferreira, nº 34, vila sinhá, Bragança-Pa, torna público que re-
quereu licença de operação - lo junto à seMMa-Bragança/Pa, através do 
Proc. 074/2022, em 06/06/2022.

Protocolo: 811306
M P Brito Pereira
cNPJ: nº 06.313.728/0001-50, vem através deste torna público que 
receBeU da secretaria estadual de Meio ambiente e sustentabilidade - 
seMas/Pa, a liceNÇa PrÉvia nº 1895/2022 e liceNÇÃ de iNstalaÇÃo 
nº 3269/2022, mediante Processo nº 2022/0000006602, atuando na 
atividade de desdobro de madeira em tora para madeira serrada/laminada/
faqueada, no município de santarém-Pa.

Protocolo: 811299
PcG costa aLVes Ltda - destiNar GestÃo aMBieNtaL, cNPJ: 
20.665.397/0001-48, torna público que recebeu da secretaria de es-
tado de Meio ambiente e sustentabilidade (seMas/Pa) a sua licença de 
operação Nº.: 13537/2022, validade até: 03/05/2026 (Processo Nº.: 
2022/0000009151) para a atividade de empresa transportadora de subs-
tâncias e produtos perigosos (Nv: 3 - Porte: a-iii) localizado na avenida 
das torres, s/n, Quadras 24,25 e 26, Bairro araguaia em Marabá-Pa.

Protocolo: 811301
MadeNaVe Madeiras NaVeGaNtes Ltda. cNPJ nº. 04.520.833/0001-34, 
torna-se público q/requereu da seMMat a renovação da lo n°. 128/2021, 
através do protocolo nº. 231/2022 em 12/05/2022, p/exercer a atividade 
de rampa de embarque e desembarque de Matéria Prima, na av. Martinho 
Monteiro, s/n°. Bairro Murinin no Município de Benevides/Pa.

Protocolo: 811302
a sG de Lima - agricultura e Pecuária, cNPJ n° 03.894.852/0001-68, 
torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente- seM-
Ma de dom eliseu-Pa, a licença de instalação- li nº 003/2022 para a ati-
vidade Armazém de grãos/cereais com beneficiamento, situada na rodovia 
Br 010, s/n, km 1501, Zona rural de dom eliseu-Pa.

Protocolo: 811298
centro elétrico Ltda, cNPJ n° 30.590.099/0001-90, instalada no muni-
cípio de Pacajá/Pa, na av. Juscelino Kubistchek, n° 72, Bairro centro, desen-
volvendo a atividade de comércio varejista de Material elétrico (cNae 47.42-
3-00), recebeu junto a secretaria Municipal de Meio ambiente de Pacajá a 
licença de operação lo nº 101/2022 do processo de Nº 266/05/2022.

Protocolo: 811292
Maria eLiZete de LiMa 00115265210 (saBor da PoLPa), cNPJ 
33298657/0001-36, situada na tv. lauro sodré, 61, Morro, Bragança-Pa, torna 
público que recebeu a lo 014/2020 em 05/03/2020, com validade até 04/03/2022 
da SEMMA-Bragança/PA para a atividade de beneficiamento de frutas.

Protocolo: 811294
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