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PUBLica-se o receBiMeNto de Pedido de Lar 
(LiceNÇa aMBieNtaL de atiVidade rUraL) 

Junto a seMMa/NP (secretária Municipal de Meio ambiente) de Novo Progresso 
- Pa, com o número de protocolo 1513/2021 protocolado dia 16/11/2021, da 
propriedade sÍtio Godoi -  Patricia Godoi de oliveira - cPf: 917.357.852-
53, situada: na rodovia Br 163 Km 1119 Margem direita / Pa santa Julia / lote 
143, município de Novo Progresso/Pará, ceP 68.193-000.

Protocolo: 845400

.

.

eMPresariaL
.

M c Ferreira 
inscrita no cNPJ 47.417.495/0001-12 

situada no endereço av: Hélio Gueiros, nº 07, Bairro coqueiro, cidade ana-
nindeua/Pa, ceP 67.120-370, torna público que está requerendo á secretária 
de Meio ambiente de ananindeua - seMa a licença ambiental de operação 
para a atividade de coMercio vareJista de aves aBatidas e deriva-
dos, através do requerimento nº r085222.

Protocolo: 845416

o sr. reGiNaLdo PiNto dos saNtos, 
Brasileiro, solteiro, agricultor, portador do rG nº 3703282 Pc/Pa e cPF 
nº 730.908.592-20, proprietário do imóvel lote NÚMero NoveNta (90) 
da GleBa NÚMero sesseNta (60) - faZeNda rio serriNHa, localizado 
no município de Uruará/Pa, torna público que recebeu junto à seMas-Pa, a 
autorização para exploração florestal (aUtef) nº 274142/2022 e licença de 
Atividade Rural (LAR) nº 13991/2022 para atividade de manejo florestal em 
regime de rendimento sustentável.

Protocolo: 845417

a eMPresa r t dias raNGeL 
cNPJ: 44.654.896/0001-06 

localizada na rua Goiás, 35 a, bairro santa isabel, tucuruí-Pa, torna público 
que requereu e recebeu da seMMa tucuruí/Pa a licença ambiental de opera-
ção, para atividade de atividades veterinárias - Petshop.

Protocolo: 845418

sesi- dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022 coM reGistro de PreÇos
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 telefones celulares para atendimento aos funcionários 
em contrato sesi x vale s.a. - Parauapebas/Pa, conforme edital e anexo i.
aBertUra: 09 de setembro 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/.
Poderá também ser obtido através do site do BB, no endereço eletrônico do 
Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br

Belém (Pa), 29 de agosto de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do sesi e seNai

Protocolo: 845435

FederaÇÃo das iNdÚstrias do estado do ParÁ (FiePa)
editaL

resULtado do PLeito
a diretoria da Federação das indústrias do estado do Pará (FiePa) co-
munica o resultado da eleição para composição da diretoria, conselho 
fiscal e representantes junto a confederação Nacional da indústria, quadriê-
nio 2023/2027, realizada no dia 10/08/2022 cuja chapa vencedora intitulada 
engº José Maria Mendonça tem a seguinte composição: diretoria: Presi-
dente: alex dias carvalho; 1º vice-Presidente executivo: clóvis armando 
lemos carneiro; 2º vice-Presidente executivo: odilardo ramos de araújo 
Júnior; 3º vice-Presidente executivo: Marcella catarina Novaes de araújo; 
4º vice-Presidente executivo: daniel acatauassu freire; 5º vice-Presidente 
executivo: Josefran da silva almeida; 6º vice-Presidente executivo: luiz so-
ares dos santos; 7º vice-Presidente executivo: apoliano oliveira do Nasci-
mento; 1º vice-Presidente: leônidas ernesto de sousa; 2º vice-Presidente: 
luiz otávio rei Monteiro; 3º vice-Presidente: Juarez de Paula simões; 4º 
vice-Presidente: antônio eugênio Pacelli Martin de Mello; 5º vice-Presidente: 
antonio Pagliari; 6º vice-Presidente: solange Maria alves Mota santos; 7º 
vice-Presidente: flávio Junqueira smith; 8º vice-Presidente: rivanildo sa-
muel Hardman Júnior; 9º vice-Presidente: fernando Bruno carvalho Barbo-
sa; 10º vice-Presidente: Nilson Monteiro de azevedo; 1º tesoureiro: daniel 
de oliveira sobrinho; 2º tesoureiro: carlos Jorge da silva lima; 1º secre-
tário: elias Gomes Pedrosa Neto; 2º secretário: andré Henrique de castro 
carvalho; 1º diretor: Maria de fátima chamma farias; 2º diretor: oseas 
Nunes de castro; 3º diretor: Priscila silva vieira; 4º diretor: Jaime fonseca 
de araújo; 5º diretor: Marcos Martins souza; 6º diretor: Maurício riozo lima 
Kaiano; 7º diretor: erivan Brandão Gonçalves; 8º diretor: francisco de Jesus 

costa ferreira; 9º diretor: Marcos antonio cavulla de Matos; 10º diretor: 
elias soares Pedrosa. delegados junto a confederação Nacional da indústria: 
1º delegado efetivo: alex dias carvalho; 2º delegado efetivo: José conrado 
azevedo santos; 1º delegado suplente: clóvis armando lemos carneiro; 2º 
delegado suplente: daniel oliveira sobrinho; coNselHo fiscal: 1º Membro 
efetivo: Marcos Marcelino de oliveira; 2º Membro efetivo: carlos raimundo 
albuquerque Nascimento, 3º Membro efetivo: Marcelo Gil castelo Branco; 1º 
Membro suplente: Manoel Pereira dos santos Júnior; 2º Membro suplente: 
Paulo afonso costa; 3º Membro suplente: Joaquim almeida costa. registre-
se que das vinte e nove agremiações sindicais aptas, vinte e oito exerceram o 
direito de voto, resultando um voto em branco, cinco votos nulos e vinte e dois 
favoráveis à chapa registrada donde o coeficiente de apoio expresso atingiu 
noventa e cinco pontos percentuais, não se incluindo os nulos. Belém, 29 de 
agosto de 2022. a) diretoria.

Protocolo: 845436

cra coNstrUtora riBeiro aZaMBUJa Ltda 
cNPJ n° 16.013.005/0001-99 

torna público que requereu da seMaMt renovação da lM 007/2021 para ex-
trair saibro de uso na construção civil, local Br-163, km 126, processo se-
MaMt/trairão n° 213/2022.

Protocolo: 845431

a B coMÉrcio e rePreseNtaÇÕes de Metais Ltda
cPF/cNPJ: 39.567.460/0001-31 

sito rod traNsaMaZÔNica, 2300 a, Bairro floresta eM itaitUBa/
Pa, torNa PÚBlico QUe reQUereU da secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBilidade-seMas/Pa a liceNÇa de oPeraÇÃo 
(l.o), Para atividade de coMÉrcio atacadista de ProdUtos da eX-
traÇÃo MiNeral - coMPra e veNda de oUro, soB o Protocolo Nº 
0000026367/2021 Na data de 17/08/2021.

Protocolo: 845433

a BraNdÃo coMÉrcio de Materiais de coNstrUÇÃo 
cNPJ 33.678.894/0001-22

torna Público que requereu à seMMa licença operacional para extração de
areia, saibro e argila na Br-230 km 141 Mun. rurópolis Processo 034/2022.

Protocolo: 845428

cra coNstrUtora riBeiro aZaMBUJa Ltda, 
cNPJ 16.013.005/0001-99 

torna Público que recebeu lM 11/2022 válida até 5/8/2023 para extrair gra-
nito de uso na construção civil, Br-230, km 51, processo seMMa 981/2022.

Protocolo: 845429

WG PiMeNteL ePP 
cNPJ 11.671.201/0001-37 

torna público que recebeu da seMMa lo 474/2022, válida até 05/8/2023 
para extrair areia e seixo no leito do rio tapajós, Município de itaituba/Pa. 
Processo. 078/2022.

Protocolo: 845426

a empresa, KGr GestÃo de resÍdUos Ltda 
inscrita no cNPJ: 13.376.093/0001-03 

localizado na rua 10, Nº 270B, sala 01, Bairro União, Parauapebas/Pa., ceP: 
68.515-000, com atividade de transporte de substâncias e Produtos Perigo-
sos, torna público que a secretaria de estado de Meio ambiente e sustenta-
bilidade seMas/Pa concedeu-lhe a licença ambiental N° 12896/2021 válida 
até 12/07/2025.

Protocolo: 845422

WaLisoN d. L. soUsa/Me 
cNPJ:21.436.253/0001-82 

localizado na av. Muniz lopes, 141, liberdade, Breu Branco-Pa. torna público 
que requereu da seMasa/Breu Branco a licença de operação para a atividade 
de comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GlP).

Protocolo: 845423

reNoVaÇÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo
LaBoratorio torres eireLi 

cNPJ: 24.981.454/0001-59 
torna público que requereu à secretaria Municipal do verde e do Meio am-
biente - seMMa/Paragominas, a renovação da licença de operação (l.o), 
para laBoratÓrio de aNálises BiolÓGicas e fÍsico-QUÍMicas com o 
endereço av. flaMBoYaNt, Nº08, tiÃo MiNeiro, ParaGoMiNas/Pa, atra-
vés do processo n° 0405005/2022.

Protocolo: 845424

coNcessÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo
FrootY coMercio e iNdUstria de aLiMeNtos s.a. 

cNPJ: 68.093.095/0009-26 
torna público que requereu à secretaria Municipal de des. Urbano e Meio 
ambiente - seMdUMa/Mocajuba, a licença de operação (l.o), para BeNe-
ficiaMeNto de frUtas, com o endereço rod Pa 151, KM 3, s/N, raMal 
acaPUQUara bairro: Monte alegre, através do processo n° 010/2022 e foi 
lhe concedida a l.o N°04/2022.

Protocolo: 845420

Rectangle


