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FAZ. MARIAH, DUNORTE AGRO LTDA 
CNPJ: 18.311.727/0001-55, torna público o recebimento da LAR 
06/2018 expedida pela SEMMA de Ipixuna do Pará, para as ativi-
dades de cultura de ciclo curto e criação de bovinos.

Protocolo: 400452

ANDRADE AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA 

CNPJ Nº 05.430.160/0001-94, à Rodovia BR 422, S/N, Km 
04, Tucuruí - Pa. Torna Público que recebeu da SEMMA a LI Nº 
002/2018 e está solicitando a sua renovação para atividade de 
LOTEAMENTO.

Protocolo: 400460

POSTO IMPERIAL LTDA 
CNPJ 12.952.186/0002-49 Torna público que recebeu da SEMAS 
a Licença de Operação nº 10310/18 com validade de 28/11/23 
p/ comercio atacadista e armazenamento de GLP - São Domin-
gos do Capim/Pa.

Protocolo: 400467

WIDAL LUBRIFICANTES LTDA 
CNPJ:10.921.896\0001-03, NOVO PROGRESSO\PA, torna se pú-
blico que recebeu da SEMMA\NP a LO nº 111\2018, Protocolo de 
nº945\2018.

Protocolo: 400459

TORNA-SE PÚBLICO A SOLICITAÇÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL DE ATIVIDADE RURAL-LAR, 

Para atividade de agricultura e pecuária, sob o processo de nº 
02/2019, da FAZENDA JORDÂNIA, protocolado em 07/01/2019 
na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA de Ipixuna 
do Pará.

Protocolo: 400462

AVISO DE LICITAÇÂO - EDITAL RETIFICADO
CONCORRÊNCIA Nº 052/2018 com Registro de Preços

O SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ, através da 
Comissão Central de Licitação, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizara licitação, conforme abaixo:
OBJETO: Aquisição de Suprimento de Informática (toners e car-
tuchos) e materiais de escritório, para atendimento as necessi-
dades do SENAI-DR/PA, conforme Edital e seu Anexo I. 
ABERTURA: 11 de fevereiro de 2019.
LOCAL DA ABERTURA: Tv. Quintino Bocaiuva n° 1588/
bairro de Nazaré/Belém do Pará.
HORÁRIO DA ABERTURA: 10:00 Horas (Horário Local).
O edital retif cado poderá ser retirado no endereço abaixo cita-
do, em horário comercial e ainda
Solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da FIEPA 
- http://f epa.org.br/

Belém (PA), 23 de janeiro de 2018.
NEILTON CARNEIRO DO NASCIMENTO

Coordenador / Pregoeiro.
Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA

Protocolo: 400470

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO 20180002

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, atra-
vés da Câmara Municipal de Parauapebas/PA, em cumpri-
mento da ratif cação procedida pelo gestor da Câmara Municipal 
de Parauapebas, faz publicar o extrato do 1º termo de aditivo do 
contrato 20180002 cujo objeto trata-se de locação de veículos 
tipo passeio para atenderem as necessidades da Câmara Munici-
pal de Parauapebas, Estado do Pará.
Origem: Contrato nº 20180002.
Contratada: Puma locações e Serviços EIRELI – EPP, CNPJ nº: 
18.626.829/0001-60.
Valor inicial do contrato: R$ 45.936,00 (quarenta e cinco mil e 
novecentos e trinta e seis reais).
Valor aditado no 1º TAC: R$ 12.528,00 (doze mil quinhentos e 
vinte e oito reais).
Valor do contrato após o 1º TAC: R$ 58.464,00 (cinquenta e oito mil 
e quatrocentos e sessenta e quatro reais).Prazo inicial de vigência do 
contrato: (17 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018).
Prazo de vigência aditado no 1º TAC: (31 de dezembro de 2018 
a 31 de março de 2019).
Prazo de vigência do contrato após 1º TAC: (17 de janeiro de 
2018 a 31 de março de 2019).
Fundamentação legal: Lei 10.520/2002 e a Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores.
Declaração: emitida pelo Pregoeiro e ratif cada pelo Sr. Elias Fer-
reira de Almeida Filho, na qualidade de ordenador de despesas.

Parauapebas, 31 de dezembro de 2018.
José de Ribamar Souza da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Protocolo: 400174

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO 20180025

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, atra-
vés da Câmara Municipal de Parauapebas/PA, em cumpri-
mento da ratif cação procedida pelo gestor da Câmara Municipal 
de Parauapebas, faz publicar o extrato do 1º termo de aditivo 
do contrato 20180025 cujo objeto trata-se da contratação de 
empresa para prestação de serviços de Acesso (IP Permanente, 
dedicado e exclusivo) entre a rede de dados da Câmara Municipal 
de Parauapebas e a rede mundial de computadores - Internet, 24 
horas por dia e 7 dias por semana, inclusive feriados, mediante 
implantação de link de comunicação de dados, usando infraes-
trutura de f bra óptica, com fornecimento de equipamentos ne-
cessários à execução do serviço e suporte técnico, para suprir 
as necessidades da Câmara Municipal de Parauapebas, Estado 
do Pará.
Origem: Contrato nº 20180025.
Contratada: Win Time Telecom LTDA – EPP, CNPJ nº 
02.391.867/0001-40.
Valor inicial do contrato: R$ 3.030,00 (três mil e trinta reais).
Valor aditado no 1º TAC: R$ 36.360,00 (trinta e seis mil trezen-
tos e sessenta reais).
Valor do contrato após o 1º TAC: R$ 45.450,00 (quarenta e cinco 
mil quatrocentos e cinquenta reais).
Prazo inicial de vigência do contrato: (de 01 de outubro de 2018 
a 31 de dezembro de 2018).
Prazo de vigência aditado do 1º TAC: 12 meses, ou seja, 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias equivalente a (01 de janeiro 
de 2019 a 31 de dezembro de 2019).
Prazo de vigência do contrato após 1º TAC: (de 01 de outubro de 
2018 a 31 de dezembro de 2019).
Fundamentação legal: Lei 10.520/2002 e a Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores.
Declaração: emitida pelo Pregoeiro e ratif cada pelo Sr. Elias Fer-
reira de Almeida Filho, na qualidade de ordenador de despesas.

Parauapebas, 31 de dezembro de 2018.
José de Ribamar Souza da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Protocolo: 400185

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Processo nº 002/2018/CP/CMLA

Excelentíssimo Senhor
NOTIFICADO: CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA, brasi-
leiro, paraense, casado, Prefeito Municipal de Limoeiro do Ajuru, 
inscrito no CPF/MF de nº 287.002.872-53, residente e domicilia-
do na Rua Nova I, S/N, Bairro da Matinha, Cidade de Limoeiro do 
Ajuru, Estado do Pará
Na condição de Presidente da Comissão Processante, 
constituída nos termos do artigo 5º, I e II do Decreto Lei nº. 
201/1967, na sessão de 26 de Dezembro de 2018 da Câmara 
Municipal de Limoeiro do Ajuru, venho por meio deste, nos ter-
mos do artigo 5º, III, do Decreto Lei nº. 201/1967, notif cá-lo, 
através do presente edital que foi apresentada pelos eleitores 
Edmilson Rodrigues Leão e Odair Barra Nunes, denúncia escrita 
acerca de possíveis infrações político-administrativas praticadas 
por Vossa Excelência. O presente Edital é lavrado em decorrên-
cia da recusa quanto ao recebimento do mandato de notif ca-
ção, da denúncia, documentos que a instruíram e cópia integral 
dos autos que lhes foi enviado no momento das diligências para 
tentativas de notif cação. Constou ainda nas duas últimas dili-
gências que o notif cado ausentou-se do Município de Limoei-
ro do Ajuru. Em assim sendo, como não foi possível notif cá-lo 
pessoalmente, apesar de todos os esforços conforme certif cado 
nos autos, notif ca-o pelo presente para no prazo de 10(dez) 
dias apresentar Defesa Prévia, por escrito, indicando as provas 
que pretende produzir e, desde já arrolar testemunhas, até no 
máximo 10(dez), conforme artigo 5º, III, Decreto Lei 201/1967. 
Ressaltando que a denúncia, documentos que a instruíram e os 
autos do processo na íntegra estão à disposição na Secretaria 
desta Câmara Municipal. A defesa prévia deve ser direciona-
da à Presidência da Comissão Processante da Câmara Munici-
pal de Limoeiro do Ajuru, sito Rua Nilo Fayal s/nº, Bairro Cuba, 
CEP:68.415-000, Limoeiro do Ajuru-PA. Para conhecimento de 
todos é passado o presente edital, que será publicado por duas 
vezes na imprensa of cial e cuja cópia f cará af xada no Mural da 
Câmara Municipal de Limoeiro do Ajuru. Dado e passado nesta 
cidade de Limoeiro do Ajuru/PA, em 16 (dezesseis) de janeiro 
de 2019 (dois mil e dezenove). Eu digitei, conferi e o subscrevo.

MANOEL DAS GRAÇAS DE SOUZA
Presidente da Comissão Processante da Câmara Municipal de 

Limoeiro do Ajuru
Protocolo: 400453

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO 20180001

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, atra-
vés da CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/PA, em 
cumprimento da ratif cação procedida pelo gestor da Câmara 
Municipal de Parauapebas, faz publicar o extrato do 1º termo de 
aditivo do contrato 20180001 cujo objeto trata-se de locação de 
veículos 4x4 tipo caminhonete para atenderem as necessidades 
da Câmara Municipal de Parauapebas, Estado do Pará.
Origem: Contrato nº 20180001.
Contratada: Planeta Serviços e Locações LTDA – EPP, CNPJ: 
10.420.658/0001-60.
Valor inicial do contrato: R$ 307.780,00 (trezentos e sete mil 
setecentos e oitenta reais).
Valor aditado no 1º TAC: R$ 83.940,00 (oitenta e três mil nove-
centos e quarenta reais).
Valor do contrato após o 1º TAC: R$ 391.720,00 (trezentos e no-
venta e um mil e setecentos e vinte reais).Prazo inicial de vigência 
do contrato: (17 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018).
Prazo de vigência aditado no 1º TAC: (31 de dezembro de 2018 
a 31 de março de 2019).
Prazo de vigência do contrato após 1º TAC: (17 de janeiro de 
2018 a 31 de março de 2019).
Fundamentação legal: Lei 10.520/2002 e a Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores.
Declaração: emitida pelo Pregoeiro e ratif cada pelo Sr. Elias Fer-
reira de Almeida Filho, na qualidade de ordenador de despesas.

Parauapebas, 31 de dezembro de 2018.
José de Ribamar Souza da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Protocolo: 400172

VALE S.A.
A Vale S.A., CNPJ 33.592.510/0372-36, torna público que re-
quereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA 
de Canaã dos Carajás/PA, a renovação da Licença de Operação 
nº 003/2018 para pesquisa mineral no alvo BARÃO, localizada no 
município de Canaã dos Carajás/PA.

VALE S.A.
A Vale S.A., CNPJ 33.592.510/0372-36, torna público que re-
cebeu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabili-
dade - SEMAS/PA, a Licença de Operação n° 11239/2018, válida 
até 21/11/2021, para a pesquisa mineral no alvo PANTERA, loca-
lizada no município de Água Azul do Norte/PA.

VALE S.A.
A Vale S.A., CNPJ 33.592.510/0372-36, torna público que re-
cebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mineração 
- SEMMAS de São Félix do Xingu, a Licença de Operação n° 
00046/2018, válida até 01/11/2020, para a pesquisa mineral no 
alvo MUNDIAL, localizado no município de São Félix do Xingu/PA.

VALE S.A.
A Vale S.A., CNPJ 33.592.510/0372-36, torna público que re-
cebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mineração 
- SEMMAS de São Félix do Xingu, a Licença de Operação n° 
00045/2018, válida até 01/11/2020, para a pesquisa mineral no 
alvo TRIPA ARQUEADA, localizado no município de São Félix do 
Xingu/PA.

VALE S.A.
A Vale S.A., CNPJ 33.592.510/0372-36, torna público que re-
cebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mineração 
- SEMMAS de São Félix do Xingu, a Licença de Operação n° 
00044/2018, válida até 01/01/2020, para a pesquisa mineral no 
alvo AQW1, localizado no município de São Félix do Xingu/PA.

Protocolo: 400461

A empresa S. DO VALE MORAES-ME
CNPJ: 13.886.143/0001-94, de propriedade da Srtª SAMANTA 
DO VALE MORAES CPF: 017.175.842-09, ENDEREÇO: Av. Al-
mirante Barroso, nº1272 BAIRRO: Marco CIDADE: Belém CEP: 
66093-020. Vem através deste informar do extravio de blocos de 
Notas Fiscais AIDF: 4787463-0 de 01 á 100 e AIDF: 4915215-0 
de 101 á 250. Conforme B.O Nº 00273/2019.100046-7.

Protocolo: 400469
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