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sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 032/2022
o SESi - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
oBJeto: aquisição de veículos automotores novos (0 km), tipo Pick Up, Mar-
ca Mitsubishi, Modelo l200 Triton e Van, para atender as necessidades do 
SESi-dr/Pa e SENai-dr/Pa, conforme edital e anexo i.
aBertUra: 03 de outubro 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 poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comercial 
e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - 
http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 15 de setembro de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 852948

terraForte adMiNistraÇÃo iMoBiLiÁria s/a
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de meio ambiente de Mari-
tuba-Pa a licença Prévia n° 015/2022 e a autorização de limpeza de área n° 
0077/2022, através do processo n° 0388/2022.

Protocolo: 852950

eXtrato da ata de reGistro de PreÇo Nº005/2022-cMiP 
PreGÃo PreseNciaL nº PPsrP.005/2022-cPL-cMiP

objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
especializada em prestação de serviço de agenciamento de viagens: cotação, re-
serva, emissão, cancelamento e reemissão de passagens aéreas nacionais, para 
atender as necessidades da câmara Municipal de ipixuna do Pará; fornecedora: 
Wc ViaGENS E TUriSMo EirEli - ME, cNPJ: 13.480.254/0001-04; Valor To-
tal: r$-50.000,00; Percentual de desconto sobre a dU: 100% (cem por cento); 
08.09.2022; FÁBio de aLMeida soUZa, Presidente da câmara.

Protocolo: 852953

eXtrato de coNtrato Nº 022/2022-cMiP 
PreGÃo PreseNciaL nº PPsrP.005/2022-cPL-cMiP 

objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa espe-
cializada em prestação de serviço de agenciamento de viagens: cotação, reserva, 
emissão, cancelamento e reemissão de passagens aéreas nacionais, para aten-
der as necessidades da câmara Municipal de ipixuna do Pará; contratante: 
câmara Municipal de ipixuna do Pará; contratada: Wc ViaGENS E TUriSMo 
EirEli - ME, cNPJ: 13.480.254/0001-04; Valor Total: r$-25.000,00; Per-
centual de desconto sobre a dU: 100% (cem por cento); início da vigência: 
12.09.2022; fim da vigência: 31.12.2022; data da assinatura: 12.09.2022; 
FÁBio de aLMeida soUZa, Presidente da câmara.

Protocolo: 852954

coNdoMÍNio de coNstrUÇÃo ediFÍcio PHoeNiX - cceP
Torno público que recebi da Secretaria Municipal de Meio ambiente de San-
tarém - SEMMa, a licença Prévia, com validade até 13/06/2023, para a ati-
vidade de EdificaÇÃo MUlTifaMiliar VErTical, localizado na avenida rui 
barbosa, 337, centro, Santarém-Pará.

Protocolo: 852943

UNiÃo MiNeraÇÃo Ltda
cNPJ: 09.656.360/0001-10 

com empreendimento localizado em conceição do araguaia-Pará, processo 
32.620/22, torna público que requereu licenciamento ambiental junto a Se-
mas-Pará

Protocolo: 852945

aGro caNGaia arMaZeNs Ltda
cNPJ 36.940.852/0001-06 

localiZada Na  rod. Pa 150, KM 142, ViciNal 15, ZoNa rUral, TailÂN-
dia/Pa, SoliciTa rENoVaÇÃo da licENÇa dE oPEraÇÃo dE N° 001/2020 
À SEcTEMa/TailÂNdia.

Protocolo: 852946

reQUeriMeNto de LiceNÇa
a empresa r a deLPiNo de JesUs Ltda 

(ataKareJo - atacado, VareJo e distriBUiÇÃo) 
inscrita no cNPJ n° 11.550.448/0001-03 

localizada na rodovia Transamazônica - Tai, S/N, KM 181-Norte,Bairro Par-
que de Exposições, na cidade de Uruará-Pa. Torna público que rEQUErEU a 
SEMaS-Pa sob o protocolo n° 2022/0000028383 de 11/08/2022 a licença 
operação, para as atividades de TraNSPorTE rodoViário dE SUBSTÂN-
ciaS E ProdUToS PEriGoSoS.

Protocolo: 852938

tec aGro aGroFLorestaL Ltda 
cNPJ: 01.753.452/0001-07 

com endereço empresarial à raM ViciNal do faTUrao SN KM 23, 000, 
ZoNa rUral em itaituba/Pa e local da atividade situado na GlEBa arraial 
ii, MarGEM ESQUErda do rio TaPaJÓS, S/Nº, coMUNidadE UrUcUriTU-
Ba, ZoNa rUral, no município de aveiro/Pa torna público que rEcEBEU em 
18/11/2021 da Secretaria Municipal de Mineração e Meio ambiente - SEMMa/
aveiro, a licença de operação - (l.o) Nº 007/2021 para a atividade de raMPa 
dE acESSo, sob o protocolo Nº 001/2021na data de 01/09/21.

Protocolo: 852939

coPriMar coMÉrcio de Pescados e FrUtos do Mar Ltda
cNPJ nº 30.573.537/0001-01

editaL de coNVocaÇÃo  
reUNiÃo eXtraordiNÁria de sÓcios

Ficam convocados os sócios da coPriMar coMÉrcio de Pescados 
e FrUtos do Mar Ltda. (“sociedade”) a reunirem-se em reunião Extra-
ordinária de Sócios, a ser realizada às 09:00 (nove) horas do dia 30 de setembro 
de 2022, de forma remota e híbrida, podendo o sócio participar presencialmente, 
ou ainda de forma remota, virtualmente, pela plataforma Zoom, através do envio 
prévio de link para acesso dos sócios, para discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: a) deliberar e aprovar a destituição e reeleição de administra-
dores da Sociedade. curuça/Pa, 08 de setembro de 2022. adriano Maximi-
no Paludo - diretor; adroaldo antônio Paludo - diretor.

Protocolo: 852940

coNdoMÍNio de coNstrUÇÃo ediFÍcio PHoeNiX - cceP
Torno público que recebi da Secretaria Municipal de Meio ambiente de San-
tarém - SEMMa, a licença de instalação, com validade até 12/06/2025, para 
a atividade de EdificaÇÃo MUlTifaMiliar VErTical, localizado na avenida 
rui barbosa, 337, centro, Santarém-Pará.

Protocolo: 852941

a empresa aUto Posto BraGaNÇa coMÉrcio 
de deriVados de PetrÓLeo Ltda 

com cNPJ: 29.187.801/0002-70 
Torna público que requereu da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE 
dE BraGaNÇa - SEMMa/Pa, a renovação da licença de operação - lo Nº 
034/2020, para exercer a atividade de coMÉrcio VarEJiSTa dE coMBUSTÍ-
VEiS Para VEÍcUloS aUToMoTorES. Situada na av Nazeazeno ferreira, S/
Nº, Bairro centro Município de BraGaNÇa/Pa.

Protocolo: 852931

GiLsoN raFaeL MaNZoLi casiNNi-Me
Pessoa jurídica de direito privado, cNPJ 18.659.436/0001-52, sitio na rodovia 
Pa 404, av. Martinho Monteiro, s/nº, ramal dos Madeireiros, torna público 
que recebeu da SEMMaT-Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo 
-Benevides, licença de operação nº 202200000036, válida até 02/09/2023.
ativ.: aProVEiTaMENTo dE aParaS dE MadEiraS.

Protocolo: 852932

terraPLeNa Ltda 
cNPJ nº 14.698.658/0001-23 

Torna público que recebeu da SEMMa - SEcrETaria MUNiciPal dE MEio 
aMBiENTE dE BElÉM, a licença de operação Nº 239/2022 com validade em 
16.08.2026 para a atividade relativa à canteiro de obras com instalações 
administrativas, localizado na Estrada da Maracacuera s/n° distrito industrial 
de icoaraci, Belém-Pa.

Protocolo: 852928

a empresa aUto Posto BraGaNÇa coMÉrcio 
de deriVados de PetrÓLeo Ltda 

com cNPJ: 29.187.801/0001-90 
Torna público que requereu da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE 
dE BraGaNÇa - SEMMa/Pa, a renovação da licença de operação - lo Nº 
033/2020, para exercer a atividade de coMÉrcio VarEJiSTa dE coMBUS-
TÍVEiS Para VEÍcUloS aUToMoTorES. Situada na av Polidório coelho, Nº 
521, Bairro Taíra Município de BraGaNÇa/Pa.

Protocolo: 852929

a GoNÇaLVes & dias Ltda  
LoJa de coNVeNiÊNcia serra doUrada 

Pessoa jurídica de direito privado, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 07.868.912/0011-
09 com sede na Trav. Pedro Gomes, anexo ao Posto Serra dourada, S/N, bairro 
centro - altamira/Pa, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio 
ambiente de altamira/Pa - SEMMa, a licença operacional para atividade de co-
mércio Varejista de Mercadorias em lojas de conveniência nº 202200000276 
com validade até 04/09/2024.

Protocolo: 852935

reQUeriMeNto de LiceNÇa
a empresa G s traNsPortes Ltda (G s traNsPortes) 

inscrita no cNPJ n° 45.487.364/0001-86 
localizada na avenida alacid Nunes, n° 1056, anexo B, Bairro: Sudam i, 
na cidade de altamira-Pa. Torna público que rEQUErEU a SEMaS-Pa sob 
o protocolo n° 2022/0000029688 de 22/08/2022 a licença operação, para 
as atividades de TraNSPorTE rodoViário dE SUBSTÂNciaS E ProdUToS 
PEriGoSoS.

Protocolo: 852936
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