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VEÍcUloS aUToMoTorES; SErViÇoS dE rEBoQUE dE VEÍcUloS; SErVi-
ÇoS dE arQUiTETUra; SErViÇoS dE ENGENHaria; locaÇÃo dE aUTo-
MÓVEiS SEM coNdUTor; alUGUEl dE MáQUiNaS E EQUiPaMENToS aGrÍ-
colaS SEM oPErador; alUGUEl dE MáQUiNaS E EQUiPaMENToS Para 
coNSTrUÇÃo SEM oPErador, EXcETo aNdaiMES; oUTraS aTiVidadES 
dE SErViÇoS PESSoaiS NÃo ESPEcificadaS aNTEriorMENTE; faBrica-
ÇÃo dE arTEfaToS dE ciMENTo Para USo Na coNSTrUÇÃo; aTiVidadES 
rElacioNadaS a ESGoTo, EXcETo a GESTÃo dE rEdES; colETa dE rE-
SÍdUoS NÃo-PEriGoSoS; coNSTrUÇÃo dE EdifÍcioS; coNSTrUÇÃo dE 
rodoViaS E fErroViaS; coNSTrUÇÃo dE oBraS-dE-arTE ESPEciaiS; 
oBraS dE UrBaNiZaÇÃo - rUaS, PraÇaS E calÇadaS; SErViÇoS dE PrE-
ParaÇÃo do TErrENo NÃo ESPEcificadoS aNTEriorMENTE; iNSTala-
ÇÃo E MaNUTENÇÃo ElÉTrica; MoNTaGEM E iNSTalaÇÃo dE SiSTEMaS 
E EQUiPaMENToS dE ilUMiNaÇÃo E SiNaliZaÇÃo EM ViaS PÚBlicaS, 
PorToS E aEroPorToS; SErViÇoS dE oPEraÇÃo E forNEciMENTo dE 
EQUiPaMENToS Para TraNSPorTE E ElEVaÇÃo dE carGaS E PESSoaS 
Para USo EM oBraS; PErfUraÇÃo E coNSTrUÇÃo dE PoÇoS dE áGUa; 
SErViÇo dE TraNSPorTE dE PaSSaGEiroS - locaÇÃo dE aUToMÓVEiS 
coM MoToriSTa; TraNSPorTE EScolar; TraNSPorTE Por NaVEGaÇÃo 
dE TraVESSia, MUNiciPal; HoTÉiS; coMÉrcio VarEJiSTa ESPEcialiZa-
do dE ElETrodoMÉSTicoS E EQUiPaMENToS dE áUdio E VÍdEo; coMÉr-
cio VarEJiSTa ESPEcialiZado dE EQUiPaMENToS E SUPriMENToS dE 
iNforMáTica; coMÉrcio VarEJiSTa ESPEcialiZado dE EQUiPaMENToS 
dE TElEfoNia E coMUNicaÇÃo.

Protocolo: 839620

P H G de castro & cia Ltda Me
LiceNÇa

comunica que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Susten-
tabilidade - SEMaS/Pa, a licença de operação n 13521/2022, com validade 
até 07/07/2027 para criadouro comercial de quelônios/crocodilianos/ofídios 
no Município de Santo antônio do Tauá/Pa.

Protocolo: 839621

a J M BaPtista eNVasadora 
Torna público que requereu junto a SEMaS/Pa, a autorização sob protocolo 
nº 2022/0000021136, para atividade de dragagem, terraplanagem, aterro 
hidráulico e desassoreamento, em Santarém/Pa.

Protocolo: 839628

a WiNitY s.a. 
cNPJ sob o número 34.622.881/0001-02 

rua Joaquim floriano, 913 - itaim Bibi - São Paulo - SP, cEP: 04.534-013, torna 
público que requereu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustenta-
bilidade (SEMaS), a licença de instalação para uma Estação rádio Base tele-
fonia Móvel celular, na rua Principal, S/N° - Vila KM 16 - aurora do Pará - Pa.

Protocolo: 839630

coMPaNHia aGroPecUÁria do JaHU
cNPJ/MF nº 05.426.846/0001-01
editaL de coNVocaÇÃo e aViso

Pelo presente edital, ficam convocados os Senhores acionistas da empre-
sa coMPaNHia aGroPEcUária do JaHU, para reunirem-se em assembléia 
Geral Extraordinária, na av. José carrion, 1050, sala 03 - Setor alto Paraná, 
Redenção-PA, CEP 685550-315, dia 19 de agosto de 2022, às 10:00 hs, a fim 
de apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Mudança de 
endereço da  sede social da empresa  b) Eleição do Vice Presidente; c) o que 
ocorrer. Santa Maria das Barreiras-Pa, 10 de agosto de 2022. evandro G. 
Ferreira - diretor Presidente

Protocolo: 839626

traNsPortadora aMaZÔNia dieseL Ltda. 
cNPJ nº 63.830.889/0001-54

Torna público que recebeu da SEMaS lo nº 13608/2022, válida até 12/01/2027, 
para Transporte rodoviário de Produtos Perigosos.

Protocolo: 839627

a WiNitY s.a. 
cNPJ sob o número 34.622.881/0001-02 

rua Joaquim floriano, 913 - itaim Bibi - São Paulo - SP, cEP: 04.534-013, 
torna público que requereu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade (SEMaS), a licença Prévia para uma Estação rádio Base telefo-
nia Móvel celular, na rua Principal, S/N° - Vila KM 16 - aurora do Pará - Pa.

Protocolo: 839632

cMa iNd e coM e eXProtaÇÃo eriLe 
localizada no Mun. de Bujarú/Pa, cnpj: 39546811/0001-28, vem tornar pú-
blico que recebeu da SEMMa/BUJarÚ, a  licença de operação nº 37/2020, 
para a ativ. de Serraria com desdobramento de Madeira, através do processo 
37/2019.

Protocolo: 839637

rio Mar iNd e coM eriLe 
localizada no Mun. de Bujarú/Pa, cnpj: 39155069/0001-20, vem tornar pú-
blico que recebeu da SEMMa/BUJarÚ, a  licença de operação nº 05/2022, 
para a ativ. de Serraria com desdobramento de Madeira, através do processo 
36/2019.

Protocolo: 839638

coMaZe coMerciaL aZeVedo Ltda
cNPJ 83.302.430/0001-95 

av. JK, 41-a, centro, Jacundá-Pa, requereu junto a SEMaTUr licença de ope-
ração para a atividade de comércio Varejista de Materiais de construção.

Protocolo: 839639

rio doce iNdÚstria e coMÉrcio de Madeiras Ltda 
cNPJ nº 29.952.833/0001-34 

rod. Transamazônica Km 177 Norte, a 400 mts da faixa, s/nº, Uruará/Pa, tor-
na público que recebeu da SEMMa/Uruará a lic. de operação nº 0016/2022 
para ativ. de desdobro de mad. em tora para mad. serrada e seu beneficia-
mento através do protocolo n°187/2022-2.

Protocolo: 839640

aBNer caNdido de soUsa 
cPF: 028.899.352-72 

Torna público que rEcEBEU da SEMaS-UrE/alTaMira. aUTEf n° 274156/2022 
válida até 01/08/2024, lar nº 14008/2022, válida até 01/08/2027 do imóvel 
rural denominado de loTE 01 liNHa 01 SUl da GlEBa UrUará - faZENda 
da PEdra. atividade licenciada: Manejo florestal em regime Sustentável, 
localizado no município de Uruará - Pará.

Protocolo: 839641

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 025/2022
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 camisas para ação estratégica “corrida SESi 2022: 
Etapas municipais” paras as unidades operacionais do SESi no Estado do 
Pará, conforme edital e anexoi.
aBertUra: 31 de agosto de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 15:00 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), 12 de agosto de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 839642

seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022
o SENai - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
aquisição de equipamentos para o laboratório de análises térmicas e carac-
terização de mineral junto ao iSi-TM, em atendimento as necessidades do 
SENai-dr/Pa, conforme edital e anexo i.
aBertUra: 25 de agosto 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), 12 de agosto de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 839643

seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 024/2022 (srP)
o SENai - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
oBJeto: aquisição de bancadas didáticas de hidráulica e eletro hidráulica, 
pneumática e eletropneumática, manutenção de mecânica, simulações de fa-
lhas, monitoramento de rotativo e seus respectivos componentes em atendi-
mento as necessidades do SENai-dr/Pa, conforme edital e anexo i.
aBertUra: 31 de agosto de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 09:00 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), 12 de agosto de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 839644


