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a empresa castro e rodriGUes Ltda 
cNPJ: 07.931.833/0001-15 

localizada na rua lauro sodré, nº 1999, Bairro Jardim colorado, torna pú-
blico que requereu e recebeu a renovação da lo Nº 092/2019 da sEMMa-
tucuruí/Pa.

Protocolo: 846577

edsoN coeLHo siLVa rePreseNtaÇÕes - Me
inscrita no cNPJ: 10.450.933/0001-34 

situada na av. dr. isaias antunes Pinheiro, n° 630, bairro santa luzia, Novo 
Progresso-Pa, torna público que rEcEBEU da sEMMa/NP a  l.o n° 058/2018, 
processo com protocolo n° 661/2018 para sua atividade.

Protocolo: 846573

eVerest iNd. coM. eXP. No atacado de Madeiras Ltda
cNPJ 38132170/0001-00 

torna público que recebeu a lo 018/2021 sEMMa, sob proc. 37/2022, ativ. 
Serraria com Beneficiamento, Stª Barbara/PA.

Protocolo: 846574

LoUrdiNHa LoPes aMaZoNas 
cNPJ n°. 35.900.053/0001-43 

torna público que recebeu junto a sEMas/Pa, a licença de operação n°. 
13056/2021, válida até 16/03/2025, para desenvolver atividade de termi-
nal revendedor retalhista na navegação interior, em santarém/Pa.

Protocolo: 846575

itoGrass aGrÍcoLa Ltda 
cNPJ 50.351.014/0008-02 

sito rodovia 140 km 39, zona rural, munic. vigia - Pa. recebeu licença lar 
010/2022, processo 088/2022, para a ativ. Plantio de Grama e viveiro de Mudas.

Protocolo: 846604

a empresa BraZiLFisH 
sito tv sao PEdro, Nº 214 - campina,  anexo, ceP: 66.023-570, Belém/
Pa, cNPJ: 46.276.334/0001-93, inscrição Estadual: 15.832.072-7, torna 
público que recebeu em 05/08/2022, a licença de operação da sEMas/Pa, 
para atividade de comercialização e Manejo de recursos aquáticos vivos.

Protocolo: 846596

a aGrosB aGroPecUÁria s.a. 
cNPJ 07.336.695/0018-74 

vem tornar público que recebeu junto a secretaria Municipal de Meio am-
biente-sEMMa de santana do araguaia-Pa, sua licença ambiental de opera-
ção-lo, n° 014/2022, para a atividade de silo de armazenamento de grãos 
com beneficiamento, que tramitou sob o processo número 604/2022.

Protocolo: 846607

eUro MetaL BrasiL MiNiNG coMPaNY Ltda 
cNPJ n° 07.012.348/0001-48 

torna Público Que requereu da sEMMaM lo para Pesquisar minerais metálicos 
no local rodovia transgarimpeira, km 180, itaituba/Pa. processo 1177/2022.

Protocolo: 846618

eUro MetaL BrasiL MiNiNG coMPaNY Ltda 
cNPJ n° 07.012.348/0001-48 

torna Público Que requereu da sEMMaM lo para Pesquisar minerais metálicos 
no local rodovia transgarimpeira, km 180, itaituba/Pa. processo 1176/2022.

Protocolo: 846615

eUro MetaL BrasiL MiNiNG coMPaNY Ltda 
cNPJ n° 07.012.348/0001-48 

torna Público Que requereu da sEMMaM li para instalar planta de proces-
samento No local rodovia transgarimpeira, km 180, itaituba/Pa. processo 
1177/2022.

Protocolo: 846624

terraForte adMiNistracao iMoBiLiaria s/a
torna público que requereu à secretaria Municipal de meio ambiente de Ma-
rituba-Pa a licença Prévia e autorização de limpeza de vegetação através do 
processo 382/2022.

Protocolo: 846610

soLicitaÇÃo de LiceNciaMeNto aMBieNtaL
a MaGaZiNe LUiZa s/a 

inscrita sob número de cNPJ 47.960.950/1460-96
localizada na av. Minas Gerais, nº. 200, complemento 202, bairro centro, cEP 
68.488-000, no município de Breu Branco no estado do Pará/Pa solicita o licen-
ciamento ambiental no âmbito municipal para a loja localizada no endereço acima, 
cumprindo todas as condicionantes necessárias para tal finalidade.

Protocolo: 846602

dr costa siQUeira eireLi 
cNPJ 35.295.092/0001-69 

torna público que recebeu a licença de operação nº 031/2020 para a ativida-
de de trituração empacotamento de açúcar e solicitou sua renovação através 
do protocolo nº 063/2022 junto à secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Bragança-Pa.

Protocolo: 846594

BacUriteUa coMerciaL de GÁs Ltda
cNPJ 14.297.684/0001-40 

torna público que recebeu a licença de operação nº 038/2021 para a ativida-
de de comércio varejista de gás - GlP, expedida pela secretaria Municipal de 
Meio ambiente de Bragança-Pa.

Protocolo: 846591

aGro iNdUstriaL VaLe do taPaJÓs Ltda
cNPJ nº. 20.302.027/0001-46

torna público que recebeu da sEMaMt/trairão, a da licença de operação nº 
003/2022, validade 17/01/2023, para produção de palmito em conserva de sua 
unidade fabril localizada na rodovia Br 163 cuiabá-santarém, s/n, km 1396, 
cEP 68.198-000, Município de trairão, Estado do Pará.

Protocolo: 846588

LUciLeNe dotto NicoLodi - Me 
cNPJ Nº 04.190.866/0001-63 

inscrição estadual: 15.216.057-4 
localizada avenida Perimetral sul, s/n, centro no município de Uruará-Pa, 
desenvolvendo a atividade de traNsPortE rodoviário dE ProdUtos PE-
riGosos, torna público que requereu a renovação da licença ambiental ope-
racional junto a sEMas - secretaria de Estado de Meio ambiente de Uruará, 
sob o Processo Número ° 30445/2021.

Protocolo: 846585

cÂMara MUNiciPaL de BrasiL NoVo
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 2º termo aditivo ao contrato - inexigibilidade nº 0002/2021-cMBN. 
Partes: contratante - câmara Municipal de Brasil Novo - cNPJ: 34.890.368/0001-
94, contrato administrativo nº 002/2021-cMBN; contratada: assecon assessoria 
contábil ltda - cNPJ: 08.867.159/0001-10; objeto: Prestação de serviços téc-
nicos de Assessoria e Consultoria Contábil; Justificativa: Prorrogação de vigência 
por mais 04 (quatro) meses, onde terá início em 31/08/2022 a 31/12/2022, 
conforme art. 57, inciso ii da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações; Brasil 
Novo/Pa, 30/08/2022; Walter soares Gomes - Presidente da cMBN.

Protocolo: 846629

aGroFLorestaL NoVo HoriZoNte Ltda FiLiaL
torna público que recebeu da sEMas, lar nº 13933/2022 com validade 
04/08/2027 e aUtEf nº 274101/2022 com validade até 07/08/2024, res-
pectivamente, para Plano de Manejo florestal sustentado na fazenda lote 34 
setor a, no Município de Prainha/Pa.

Protocolo: 846626
 

aViso de ProrroGaÇÃo
a câmara Municipal de santa Maria do ParáPa, pelo princípio da oportu-
nidade e conveniência, torna público a prorrogação do Pregão Eletrônico srP 
nº 001/2022 cujo objeto é a registro de preços para futura e eventual aQUi-
siÇÃo dE GÊNEros aliMENtÍcios, oBJEtivaNdo atENdEr as NEcEssi-
dadEs da cÂMara MUNiciPal dE saNta Maria do Pará/Pa , pelo princí-
pio da conveniência e da oportunidade. a nova data da sessão Pública será em 
12/09/2022 às 08:00 horas, continuando inalterados as demais informações.

aViso de ProrroGaÇÃo
a câmara Municipal de santa Maria do ParáPa, torna publico a prorroga-
ção do Pregão Eletrônico srP nº 002/2022 cujo objeto é a registro de preços 
para futura e eventual aQUisiÇÃo dE MatEriais dE ProdUtos dE liMPE-
Za, HiGiENiZaÇÃo E dEscartávEis, oBJEtivaNdo atENdEr as NEcEssi-
dadEs da cÂMara MUNiciPal dE saNta Maria do Pará /Pa, pelo princí-
pio da conveniência e da oportunidade. a nova data da sessão Pública será em 
12/09/2022 às 11:00 horas, continuando inalterados as demais informações.

aViso de ProrroGaÇÃo
a câmara Municipal de santa Maria do Pará-Pa, torna publico a pror-
rogação do Pregão Eletrônico srP nº 003/2022 cujo objeto é a registro de 
preços para futura e eventual aQUisiÇÃo dE vEicUlo 0KM tiPo Utilitario 
Para 5 PassaGEiros (PoPUlar) MotoriZaÇÃo dE No MiNiMo 1.0 oU 
sUPErior Motor flEX ( alcool E GasoliNa) caMBio MaNUal (5 Mar-
cHas a frENtE E UMa MarcHa rÉ) vEicUlo aUtoMotor tiPo Utilitario 
coM 05 lUGarEs iNclUiNdo o Motorista, aNo ModElo E faBricaÇÃo 
2022, 0 KM (ZEro QUiloMEtro), cor solida BraNco, BicoMBUstivEl 
-flEX, 04 Portas, dirEÇÃo HidraUlica, MotoriZaÇÃo MiNiMa 1.0 oU 
sUPErior, vidros E travas ElEtricas, caMBio MaNUal dE No MiNiMo 
5 MarcHas a frENtE E UMa rÉ, radio aM/fM coM cd PlaYEr, UsB, aN-
tENa E alto falaNtEs, dEsEMBaÇador trasEiro, JoGo dE taPEtEs dE 
BorracHa Para o iNtErior, ar coNdicioNado E alarME. todos os 
itENs dE sEGUraNÇa E oBriGatorios dE acordo coM a lEGislaÇÃo 
viGENtE. GaraNtia MiNiMa dE 12 (doZE) MEsEs, pelo princípio da conve-
niência e da oportunidade. a nova data da sessão Pública será em 12/09/2022 
às 14:00 horas, continuando inalterados as demais informações.

aNtoNio GUstaVo Batista aLeNcar
Presidente da câmara Municipal

Protocolo: 846627
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