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1.0 oU sUPErior Motor flEX ( alcool E GasoliNa) caMBio MaNUal 
(5 MarcHas 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, Bi-
coMBUstivEl -flEX, 04 Portas, dirEÇÃo HidraUlica, MotoriZaÇÃo 
MiNiMa 1.0 oU sUPErior, vidros E travas ElEtricas, caMBio MaNU-
al dE No MiNiMo 5 MarcHas a frENtE E UMa rÉ, radio aM/fM coM 
cd PlaYEr, UsB, aNtENa E alto falaNtEs, dEsEMBaÇador trasEiro, 
JoGo dE taPEtEs dE BorracHa Para o iNtErior, ar coNdicioNa-
do E alarME. todos os itENs dE sEGUraNÇa E oBriGatorios dE 
acordo coM a lEGislaÇÃo viGENtE. GaraNtia MiNiMa dE 12 (doZE) 
MEsEs, pelo princípio da conveniência e da oportunidade. a nova data da 
sessão Pública será em 23/09/2022 às 14:00 horas, continuando inaltera-
dos as demais informações.

aNtoNio GUstaVo Batista aLeNcar
Presidente da câmara Municipal

Protocolo: 853615

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
eXtrato ao coNtrato Nº 436/2022/seVoP 

Processo administrativo nº 15.814/2022-ceL/seVoP/PMM, autu-
ado na modalidade Pregão Presencial (srP) Nº 048/2022-cEl/PMM, que 
gerou a ata de registro de Preços Nº 078/2022-cEl/sEvoP/PMM, objeto: 
aquisição de peças elétricas para veículos, para atender as necessidades da 
secretaria Municipal de viação e obras Públicas - sEvoP, Empresa: salEs 
E ortolaN distriBUidora dE PEÇas ltda, cNPJ nº 09.236.608/0001-
94; Valor R$ 45.212,57 (quarenta e cinco mil, duzentos e doze reis e cin-
quenta e sete centavos), assinatura 22/08/2022, vigência: 31/12/2022. 
Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 853640

aViso de reVoGaÇÃo
Processo Nº 17.587/2022-PMM 

PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 052/2021-ceL/seVoP/PMM. objeto: rE-
Gistro dE PrEÇos Para EvENtUal - aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENtos E 
MatEriais Para o laBoratÓrio dE aNálisE dE solo da sEcrEtaria 
MUNiciPal dE aGricUltUra. o secretário Municipal de administração - sE-
Mad, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 49, 
caput, da lei nº 8.666/93, por interesse da administração, resolve: revogar 
em todos os seus termos o ProcEsso Nº 17.587/2022-PMM, PrEGÃo PrE-
sENcial (srP) Nº 052/2021-cEl/sEvoP/PMM. Marabá/Pa, 29 de agosto de 
2022. Jose Nilton Medeiros - Secretário de Administração.

Protocolo: 853641

a aLcoa WorLd aLUMiNa BrasiL Ltda. 
cNPJ 06.167.730/0005-91 

torna público que solicitou através do Processo nº 33275/2022/sEMas/Pa, 
licença de operação para extração mineral (Minério de Bauxita), nas Poli-
gonais da aNM sob os nº 751.777/1996, 850.580/2003 e 808.953/1975, 
para continuidade das atividades de lavra na Mina de Juruti, zona rural, 
Município de Juruti, Estado do Pará.

Protocolo: 853633

aGroFLorestaL NoVo HoriZoNte Ltda 
torna público que recebeu da sEMas, aUtEf nº 274079/2022 com vali-
dade até 04/09/2024, respectivamente, para Plano de Manejo florestal 
sustentado na fazenda lote 24 setor a, no Município de Prainha/Pa.

Protocolo: 853635

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 034/2022
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 luminárias para revitalização da fachada do teatro, em 
atendimento as necessidades do sEsi-dr/Pa conforme edital e anexo i.
aBertUra: 04 de outubro de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de 
Nazaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 15:00 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), 16 de setembro de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do sEsi E sENai

Protocolo: 853636

MoNteiro & oLiVeira coMÉrcio de 
coMBUstÍVeis Ltda (aUto Posto iso)

cNPJ: 40.993.601/0001-67 
torna público que requereu a sEMas/Pa (secretaria de Estado de Meio 
ambiente e sustentabilidade do Pará) a sua licença de operação para a 
atividade de empresa transportadora de substâncias e produtos perigosos 
(NV 02) localizado na Av. Weyne Cavalcante S/N°, Bairro Vale do Sossego 
em canaã dos carajás-Pa.

Protocolo: 853631

sBa torres BrasiL, LiMitada 
inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-35 

torna público que requereu da secretaria Municipal de ciência, tecnologia 
e Meio ambiente - sEctMa, a licença ambiental Prévia e de instalação 
para a atividade de torre de telefonia Móvel (Br68287-B), localizada na 
travessa curuça, n° 137, bairro aeroporto, tailândia - Pa, através do pro-
cesso Nº 136/2022.

Protocolo: 853632

FaZ. ZiNKas i, ZiNKas iNdUstriaL Madeireira Ltda 
cNPJ: 14.034.839/0001-55 

torna público que requereu junto a sEMas a autorização para Exploração 
florestal (aUtEf). ipixuna do Pará/Pa.

Protocolo: 853623

eLirdo rascH 
cPF: 325.687.701-04 

Proprietário do imóvel rural denominado de sitio campo real, localizado na 
rodovia Br 163, KM 1060, margem esquerda, sentido cuiabá-santarém, 
município de Novo Progresso, torna público que rEcEBEU da sEMMa/NP a 
licença de atividade rural - lar, para a atividade de criação de Bovinos 
com número 018/2022.

Protocolo: 853624

LaUdaete de oLiVeira Ferreira 
cPF: 194.806.602-53 

Proprietário do imóvel rural denominado de Fazenda santo inácio, loca-
lizado na rodovia Br 163, KM 1080, margem esquerda, sentido cuiabá-
santarém, município de Novo Progresso, torna público que rEQUErEU jun-
to a sEMMa/NP a licença de atividade rural - lar, para as atividades de 
criação de Bovinos e cultura de ciclo curto conforme protocolo 1415/2022.

Protocolo: 853626

MaristeLa Pitta GoMes 
cPF: 008.465.932-70 

Proprietária do imóvel rural denominado de Fazenda Bela Vista, locali-
zado na rodovia Br 163, KM 1052, margem direita, sentido cuiabá-san-
tarém, adentrando 07 KM na vicinal Paraná, mais 01 KM na vicinal catari-
nense, 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 1406/2022.

Protocolo: 853627

Marcos eMiLio MartiNs crUViNeL 
cPF: 402.219.031-00 

Proprietário do imóvel rural denominado de FaZeNda ceNteNario, lo-
calizada na Br 163, KM 1121,9 margem direita a 37,9 KM pela vicinal san-
ta Julia, município de Novo Progresso, torna público que requereu junto a 
sEMMa/NP a rENovaÇÃo da licença de atividade rural - lar - 003.2018, 
para a atividade de criação de Bovinos conforme protocolo 1388/2022.

Protocolo: 853628

Mario rUi Pessoa LiMa 
cPF/MF N° 184.178.092-87 

sito a rod. Pa 151, s/n, km 66, Zona rural, abaetetuba-Pa, cEP: 68.440-
000, torna público: a concessão da licença de operação N° 141/2022 pela 
secretaria Municipal de Meio ambiente de abaetetuba-Pa, sob o processo 
n° 0421/2022, válida até: 30/08/2023, da atividade: Extração de areia, 
saibro, argila e laterita fora de recursos hídricos.

Protocolo: 853629

aUto Posto VaLe Verde Ltda
cNPJ Nº 34.619.494/0001-09 

rua 13, nº 731, Qd 51, lts 6/16. cidade Nova, Parauapebas/Pa, cEP.: 
68.515-000, rEcEBEU da sEMas/Pa, lo Nº 12329/2020, válida até 
28/07/2024, para a transporte rodoviário combustíveis. Processo nº 
2020/4373. Eng. responsável: Magnon Max silva de oliveira. telefone: 
(94) 99150-5393.

Protocolo: 853652

M aZeVedo traNsPortes eireLi 
cNPJ nº 37.607.209/0001-28 

torna-se público que recebeu na sEMas/Pa a licença de operação sob 
N° 13551/2022, para atividade de transporte de substâncias e Produtos 
perigosos, em santarém/Pa.

Protocolo: 853654

iNstitUto de PreVidÊNcia sociaL dos serVidores 
PÚBLicos do MUNicÍPio de aLtaMira - aLtaPreV

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo PreseNciaL Nº 001/2022-aLtaPreV/rePetiÇÃo 

o Edital passa ter a nova data de abertura: 29/09/2022, às 09:00 horas. 
local P/ retirada e informações: o Edital estará disponibilizado, na ín-
tegra, no endereço eletrônico, www.altaprev.com.br e também poderão 
ser lidos ou obtidas cópias na sede do instituto de Previdência social dos 
servidores Públicos do Município de altamira - altaprev, localizada na rua 
sete de setembro, nº 2829, Bairro Explanada do Xingu, altamira/Pa, das 
08:00 às 12:00 horas. altamira/Pa.

Protocolo: 853655
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