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PoNtÃo aLMeida Ltda 
cNPJ n°. 45.711.688/0001-56 

torna público que requereu junto a SEMaS/Pa, a licença de operação sob o 
processo n°. 29248/2022, para desenvolver atividade de terminal revendedor 
retalhista na navegação interior, em Porto de Moz/Pa.

Protocolo: 844274

s a Metais - coMÉrcio e eXPortaÇÃo eireLi 
inscrita no cNPJ: 16.806.756/0001-62 

Situada na rua 15 de Novembro, s/n°, bairro Santa luzia, Novo Progresso-
Pa, torna público que rEcEBEU da SEMMa/NP a  l.o n° 076/2018, processo 
com protocolo n° 669/2018 para sua atividade.

Protocolo: 844275

U s s Metais Preciosos Ltda 
inscrita no cNPJ: 10.835.271/0001-10 

Situada na av. dr. isaias antunes Pinheiro, n° 870 , bairro Santa luzia, Novo 
Progresso-Pa, torna público que rEcEBEU da SEMMa/NP a  l.o n° 057/2018, 
processo com protocolo n° 658/2018 para sua atividade.

Protocolo: 844277

M d coMÉrcio de coMBUstÍVeis Ltda 
inscrita no cNPJ: 30.747.121/0002-43 

Situada na av. orival Prazeres, n° 937, bairro rui Pires de lima, Novo Pro-
gresso-Pa ,torna público que rEQUErEU da SEMMa/NP a  l.i.o (licENÇa dE 
iNStalaÇÃo E oPEraÇÃo), com protocolo n° 1296/2022 para sua atividade.

Protocolo: 844278

WeLLiNGtoN oLiVeira aMoriM
cPF: 714.531.482-72 

Proprietário do imóvel rural denominado de fazenda São Jorge, localizado 
na rodovia Br 163, KM 1153, margem esquerda, sentido cuiabá-Santarém, 
município de Novo Progresso, torna público que rEQUErEU junto a SEMMa/
NP a licença de atividade rural - lar, para a atividade de criação de Bovinos 
conforme protocolo 1327/2022.

Protocolo: 844279

a empresa LaMiNadora Boaretto Ltda 
torna público que recebeu na data de 18 de agosto de 2022, da SEMaSa/
Breu Branco, a l.o. - licença de operação nº 0112/2022, para a atividade 
de industria Madeireira e fabricação de Móveis e a tipologia desdobro de 
madeira em tora para a produção de lâminas de madeira para fabricação de 
compensados.

Protocolo: 844280

aUto Posto toMÉ de soUZa Ltda 
cNPJ nº 42.318.577/0001-96 

torna público que recebeu no dia 23/08/2022 da Secretaria Municipal de Meio 
ambiente - SEMMa, a licença de operação - lo Nº 2022/0000170 com vali-
dade até 21/08/2028 para a atividade de comércio varejista de combustíveis 
para veículos automotores na cidade de Santarém/Pa.

Protocolo: 844284

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 cur-
ralinho - SEMMa, as licenças: Prévia e de instalação (lP e li), e a autorização 
para Supressão de vegetação (aSv) para a construção das redes de distribui-
ção de energia elétrica, 34,5 Kv para atender as comunidades: rio Pariacá, 
rio Santa izabel, vila dotoro, rio açu, rio Samanajós e comunidade Nova 
canaã, no município de curralinho, no Estado do Pará.

Protocolo: 844285

MaroLetti iNdUstria e coMercio de Madeiras eireLi. 
inscrita no cNPJ nº. 83.577.098/0001-71 

torna-se público q/recebeu da SEMMat a lo nº. 31/2022 c/validade até 
04/08/2025, p/exercer a atividade de desdobro de madeira em tora p/produ-
ção de madeira serrada e seu beneficiamento na Estrada Vicinal do Flamingo, 
nº. 11, Bairro Belo Monte i, Município de anapu, Estado do Pará.

Protocolo: 844283

PUBLica-se o receBiMeNto da Lo (LiceNÇa de oPeraÇÃo) 
Junto a SEMMa /NP (Secretária Municipal de Meio ambiente de Novo Progres-
so - Pa) do empreendimento r.W.N BoScari EirEli ME - diStriBUidora dE 
frioS - cNPJ: 23.475.514/0001-07 - localizado no Endereço avenida Jamanxim 
N° 430 - Bairro Jardim Planalto - Novo Progresso/Pa - cEP: 68.193-000.

Protocolo: 844287

rio XiNGU oPerador PortUÁrio Ltda 
Pessoa JUrÍdica de direito PriVado 

inscrito no cNPJ/MF sob o nº 40.518.563/0001-90 
localizada na rodovia Br 316, KM 08, s/n, sala 004, bairro aguas Brancas, torna 
público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS a licença de operação (lo) nº 13632/2022 para atividade de 
transbordo “ao largo” de Granéis Sólidos vegetais e fertilizantes, na área do 
Porto organizado de Santarém/Pa, através do processo 2021/43818.

Protocolo: 844298

Marcia reGiNa Vieira da siLVa 98509365253 
cNPJ: 47.676.446/0001-02 

localizado a Estrada da tracajaçu S/N Zona rural, torna público que requereu 
junto a SEMaSa Breu Branco a licença de operação para a atividade de ca-
SaS dE fEStaS E EvENtoS.

Protocolo: 844289

cÂMara MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-250801-c
a câmara Municipal de Portel/Pa torna público o processo licitatório a se-
guir: Processo Nº 9/2022-250801-c. objeto: registro de preço para eventual 
aquisição de passagens fluviais em atendimento as necessidades da Câmara 
Municipal de Portel/PA, conforme quantitativos e especificações constantes no 
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: 06/09/2022 às 10h00 no site www.licitanet.com.br.

alex trindade Barbosa-Pregoeiro
Protocolo: 844290

carVaLHo carBoNiZaÇÃo Ltda 
cNPJ 44.590.150/0001-78 

torna público que solicitou da SEMaS-Pa, licença de operação, sob o processo 
nº 22609/2022.

Protocolo: 844291

eXtrato de terMo aditiVo
esPÉcie: 1º termo aditivo do contrato nº 019/2021 cMa. Processo licitatório 
nº 007/2021-cMa, PrEGÃo PrESENcial: Partes: cÂMara MUNiciPal dE 
aNaPU; coNtratada: f. M. S Silva doS SaNtoS coMÉrcio EirEli-ME; 
o presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do 
contrato até 31 de dezembro de 2022, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei 
federal nº 8.666/93.

MeiriLaNe de oLiVeira costa
Portaria n° 046/2021-c.M.aNaPU-Pregoeira

Protocolo: 844292

a eMPresa rio Preto traNsPorte 
e eMPreeNdiMeNtos eireLi

sob o cNPJ: 23.054.972/0001-64 
torna público que recebeu da SEMMa (Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de Marabá) a licença de operação nº 286/2022, para a atividade de garagem 
de caminhões pesados (lava-jato, oficina, transporte escolar), na cidade de 
Marabá-Pa.

Protocolo: 844293

e de J daMasceNo serViÇos de MetaLUrGica eireLi 
inscrita no cNPJ 11.530.377/0001-79 

torna publico que está rEQUErENdo a Secretaria Municipal de Meio am-
biente de ananindeua - SEMa a licença ambiental de operação - lo, para a 
atividade de fabricação de Esquadrias de Metal, através do requerimento nº 
r062222.

Protocolo: 844294

seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo - retiFicado
coNcorrÊNcia Nº 024/2022 (srP)

o SENai - dEPartaMENto rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
oBJeto: aquisição de bancadas didáticas de hidráulica e eletro hidráulica, 
pneumática e eletropneumática, manutenção de mecânica, simulações de fa-
lhas, monitoramento de rotativo e seus respectivos componentes em atendi-
mento as necessidades do SENai-dr/Pa, conforme edital e anexo i.
aBertUra: 12 de setembro de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
O edital retificado poderá ser retirado no endereço, em horário comercial 
e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - 
http://fiepa.org.br.

Belém (Pa), 25 de agosto de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 844295

traNsPortes traNsVidaL Ltda 
cNPJ 05.220.925/0019-90 

torna público que recebeu em 10/08/2022, junto a Secretaria de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa a licença de operação (lo) n° 
13642/2022, para atividade de transporte de Minérios/coque, sob o número 
de processo nº 25602/2022.

Protocolo: 844296
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