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cWr - eNGeNHaria e aNaLises tecNicas Ltda 
cNPJ nº 12.234.025/0001-39 

Torna público que sob o processo n° r071722, requereu da SEcrETaria 
MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - SEMa/aNaNiNdEUa a renovação da lo 
N° l083421 para atividade de laboratórios de análises físico-químicas e 
bacteriológicas de aguas e efluentes localizadas na TV. SN 08, 12, Cidade 
Nova iii, coqueiro, Município de ananindeua, Estado do Pará.

Protocolo: 841343

iNstitUto de PreVideNcia sociaL dos serVidores 
PUBLicos do MUNiciPio de aLtaMira

aVisos de LicitaÇÃo 
PreGÃo PreseNciaL Nº 001/2022 - aLtaPreV 

objeto: contratação de empresa(s), para o prestação de serviço, por in-
termédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e 
fornecimento de passagens aéreas nacionais internacionais, passagens 
terrestres intermunicipais, estaduais e fluvial. Abertura: 30/08/2022, às 
08:30 horas. local P/ retirada e informações: o Edital estará disponibiliza-
do, na íntegra, no endereço eletrônico, www.altaprev.com.br e/ou e-mail: 
licitaaltaprev@gmail.com, também poderão ser obtidas cópias na sede do 
altaprev, situado na rua Sete de Setembro, nº 2829, Bairro Explanada do 
Xingu, Altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Marcelo Andoke - Pregoeiro.
PrEGÃo PrESENcial Nº 002/2022-alTaPrEV. objeto: aquisição de supri-
mentos e equipamentos de informática para atender as necessidades do 
altaprev. abertura: 30/08/2022, às 10:00 horas. local P/ retirada e infor-
mações: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrôni-
co, www.altaprev.com.br e/ou e-mail: licitaaltaprev@gmail.com, também 
poderão ser obtidas cópias na sede do altaprev, situado na rua Sete de 
Setembro, nº 2829, Bairro Explanada do Xingu, altamira/Pa, das 08:00 às 
12:00 horas. Marcelo andoke - Pregoeiro.

Protocolo: 841338

Via tradiNG traNsPortes e LoGÍsticas Ltda - Me
cNPJ n°. 11.192.362/0001-48 

Torna público que recebeu da SEMaS/Pa, a licença de operação n°. 
13300/2022, válida até 12/12/2022, para a atividade de Transporte de 
Substâncias e Produtos Perigosos, em Santarém, Pará.

Protocolo: 841288

a ViGia iNdÚstria e coMÉrcio de Pescados 
cNPJ: 22.967.608/0001-22 

Torna público que recebeu da SEMMa de Vigia a renovação da licença 
ambiental de operação n° 034/2022, para a atividade de TErMiNal E 
faBricaÇÃo dE GElo, no município de Vigia/Pa.

Protocolo: 841296

a GUaMÁ trataMeNto de resÍdUos Ltda 
Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS/Pa a licença de operação Nº.: 13640/2022 re-
ferente ao processo Nº.: 8892/2020, para a operação da Etapa 2B (fase 1, 
fase 2 e fase 3), alteamento 4B, lagoa de contigência 1 e 2, da Balança ro-
doviária, Sistema de abastecimento de combustíveis aéreo (15 m³), com-
plexo administrativo, osmoses reversas, Galpão de Máquinas e triagem 
que fazem parte do complexo de Tratamento e Processamento de resíduos 
Sólidos Classe II - CPTR Marituba, localizado na travessa da Paz, s/n, km 
04 da alça Viária, bairro Santa lúcia i, cEP 67.200-000, no município de 
Marituba, Estado do Pará. conforme os dispositivos legais constantes na 
resolução conama nº 6 de 24/01/1986.

Protocolo: 841290

iNdÚstria e coMÉrcio de 
Madeiras dUNorte Ltda (FiLiaL) 

cNPJ nº. 04.761.870/0002-15
Torna público que requereu da semma/Paragominas/Pa, a renovação da 
l.o. Nº 072/2020, validade 14/12/2022, para atividade de instalação Por-
tuária de passageiros, de cargas e, geral (não perigosa), de finalidade 
turística, ancoradouro, rampa de acesso a marina.

Protocolo: 841291

sÍtio oUro BraNco
localizada no Pa YaSMiN, zona rural do município de BrEU BraNco, pro-
prietário carloS corrEa rodriGUES; cPf:946.170.909-91, torna públi-
co que requereu a Secretaria Municipal de Meio ambiente de BrEU BraN-
co, licença ambiental - lar para atividade de Bovinocultura.

Protocolo: 841293

eMPresa: coMÉrcio de 
coMBUstiVÉL MediciLaNdia Ltd 

cnpj Nº 35.855.247/0001-74  
localizada na av. Presidente Médici, S/N, Bairro centro na cidade de Medi-
cilândia/Pa, torna publico que recebeu a licença ambiental de operação nº 
11/2022, junto a Semma - Secretaria Municipal de Meio ambiente de Me-
dicilândia/Pa, para a atividade de:comércio varejista de combustivel para 
veiculos automotores.

Protocolo: 841294

a ecoMar iNdÚstria de Pescado 
cNPJ: 83.382.721/0001-30 

Torna público que recebeu da SEMMa de Vigia a renovação da licença 
ambiental de operação n° 035/2022, para a atividade de TErMiNal E 
BENEficiaMENTo dE PEScado no município de Vigia/Pa.

Protocolo: 841295

ciNdeX coMÉrcio e iNdÚstria e 
eXPortaÇÃo de Madeira UNiPessoaL Ltda, 

cNPJ nº 08.116.562/0001-07, 
rua Beira rio, nº 111, distrito industrial, ananindeua/Pa, torna público 
que requereu da SEMMa/ananindeua a renov. da lic. de operação nº 
l124421 para atividade inst. Portuária de carga Geral (não perigosa) atra-
vés do processo r075922.

Protocolo: 841305

reNoVaÇÃo de LiceNÇa aMBieNtaL 
de oPeraÇÃo da aGroceNter

a empresa M. V. aLcaZas FUrtado (aGroceNter) 
inscrita no cNPJ sob o nº 08.960.584/0001-59 

Torna público que requereu junto a Secretária Municipal de Meio ambiente 
de Marituba/Pa a prorrogação (renovação) de sua licença ambiental de 
operação nº 0078/2021, através do Processo de nº 0797/2022, para a 
atividade de comércio varejista de medicamentos veterinários. Empreen-
dimento localizado na rod. Br 316, KM 13, Box 03/04, cEP 67.200-000, 
bairro centro, município de Marituba/Pa.

Protocolo: 841306

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 027/2022
o SESi - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão cen-
tral de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
OBJETO: aquisição de uniformes profissionais em atendimento ao corpo 
funcional  do SESi-dr/Pa, conforme edital e anexo i.
aBertUra: 05 de setembro de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de 
Nazaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comer-
cial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 18 de agosto de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 841307

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 028/2022
o SESi - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão cen-
tral de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de materiais de limpeza para as unidades operacionais 
do SESi, em atendimento as necessidades do SESi-dr/Pa, conforme edital 
e anexo i.
aBertUra: 06 de setembro de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de 
Nazaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comer-
cial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 18 de agosto de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 841309

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que reque-
reu da Secretaria Municipal de Meio ambiente do Município de cumarú do 
Norte, a licença ambiental, para a construção das redes de distribuição 
de Energia Elétrica - RDR 34,5 kV, para a obra: 1. Projeto Cumarú do 
Norte UNi 07N_P5 composto pelo Projeto 440016953 Estrada da Produção 
P2, faz. coroada, fazenda Nossa Senhora do carmo, Projeto 440016958 
Estrada da Produção P4, faz. alvorada, Projeto 440016968 Estrada da Pro-
dução P8, retiro divino, Projeto 440017009 Estrada da Produção P12, Pro-
jeto 440018225 faz. carneiro - retiro 09 - retiro 10 e Projeto 440018240 
ramal Mandiocão, ramal angico, localizada no Município de cumarú do 
Norte, no Estado do Pará.

Protocolo: 841310


