
diário oficial Nº 35.078   113Terça-feira, 16 DE AGOSTO DE 2022

cioNaiS B Nº37 BElÉM/Pa, B Nº77 MaraBá/Pa, B Nº76 SaNTarÉM/Pa, c 
Nº110 ParaGoMiNaS/Pa E B Nº66 MacaPá/aP do SEST SENaT ViNcUla-
daS ao coNSElHo rEGioNal NorTE ii – crNii. a nova data de abertu-
ra das propostas será publicada oportunamente. demais informações por 
meio do e-mail: licitacao.b037@sestsenat.org.br.

Gabriela Bastos Machado
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 839791

serraria LUcas Ltda. - ePP 
cNPJ/MF No 03.532.877/0001-11 

localizada na Estrada cauaxi-Bradesco, Km 140, S/N, Zona rural, Municí-
pio de Paragominas, recebeu da SEMaS sua licença de operação - l.o. No 
13578/2022, para Produção de carvão Vegetal.

Protocolo: 840256

dieGo roBsoN da siLVa 
Portador do cPF: 856.443.232-34 

Proprietário da FaZeNda Pai JoÃo iii 
localizado na rodoVia Br 163 KM 1055,5 ME adT 02 KM ViciNal THo-
MaS MUNiciPio dE NoVo ProGrESSo-Pa, torna público que aSSiNoU 
junto à SEMaS - Pa (SEcrETaria ESTadUal dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE do ESTado do Pará o TErMo dE coMProMiSSo aM-
BiENTal Nº1116  aprovado em  25/11/2021 e assinado e registrado em 
29/11/2021  no Cartório do único oficio de notas e registros do município 
de Novo Progresso-Pa- sendo a Tabelião responsável senhor Mario Mattei, 
Termo firmado no âmbito do programa de regularização ambiental -PRA 
, criado pela lei federal nº12.651, de 25 de maio de 2012 “Novo código 
florestal Brasileiro”.

Protocolo: 840253

a eMPresa deNoMiNada de 
e. Prates siLVa coMercio de GÁs Ltda 

Torna público que requereu a secretaria municipal de meio ambiente de 
Paragominas, a sua licença prévia.

Protocolo: 840254

.

.

eMPresariaL
.

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 em-
presa coMPaNHia aGroPEcUária do JaHU, para reunirem-se em as-
sembléia 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: 840261

MUNiciPio de saNtareM 
secretaria MUNiciPaL 

de iNFraestratUra -seMiNFra 
cNPJ nº. 05.182.233/0007-61 

Torna público que requereu junto à SEMMa/STM, a licença de operação, 
sob processo nº. 2022.lo.0000725, para a desenvolver a atividade de co-
leta, transporte, estação elevatória, tratamento e destinação final de esgo-
tos sanitários, em Santarém/Pa.

Protocolo: 840258

a tiM s/a 
(cNPJ 02.421.421/0001-11) 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio ambiente de Mel-
gaço/Pa a licença ambiental de operação Nº095/2022 para Estação rádio 
Base/ErB Site id. 4G-MElGJ1_PaMlG001, com validade até 31/12/2022, si-
tuado à rua São Miguel, nº507, Bairro Tabocal - Melgaço/Pa.

Protocolo: 840259

aViso de LiceNÇa
G. L. GoMes coMercio de Gas eireLi 

cNPJ nº 32.435.373/0001-81
rua 7 de Setembro, 63, centro, Jacundá-Pa, recebeu da SEMaTUr licença 
de operação para a atividade de comércio Varejista de Gás liquefeito de 
Petróleo (GlP) lo N° 015/2022.

Protocolo: 840272

cÂMara de aUGUsto corrÊa
eXtrato de coNtrato. 
coNtrato Nº 20220702 

oriGeM: coNVite Nº 003/2022 
favorecido: P. r. do Nascimento, cNPJ nº 45.029.705/0001-70. objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais 
de cadastramento e acompanhamento do Portal da Transparência Pública, 
Mural de licitações e o Sistema integrado de atos de Pessoal (SiaP) da 
câmara Municipal de augusto corrêa/Pa. Valor Global: r$ 60.000,00. Vi-
gência: 07/03 a 31/12/2022. lei nº 8.666/93 e suas alterações. antonio 
ernandes Brito do rosário - Presidente.

Protocolo: 840275

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 026/2022
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 mesas e cadeiras plásticas para proporcionar infra-
estrutura para as atividades desenvolvidas pelas Unidades operacionais, 
em atendimento as necessidades do SESi-dr/Pa conforme edital e anexo i.
aBertUra: 02 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), 16 de agosto de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 840269

tiM s.a. 
cNPJ: 02.421.421/0011-93 

Torna público que protocolou na SEMaS/Pa (Secretaria do Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade), a licença ambiental de operação para ativi-
dade de telecomunicações, conforme protocolo 2022/0000002961, na data 
de 26/01/2022, localizada na Travessa constituição - esquina com rua 
Maria de Nazaré, SN° - centro - São João da Ponta/Pa.

Protocolo: 840270

VersatiL serViÇos e traNsPortes Ltda
cNPJ/MF 15.206.067/0001-54 

Torna público que recebeu da SEMa/Pa l.o. n° 13433/2022, com validade 
06/12/2025 cito a av. São João, S/N, Qd 06 lt 03, Bairro flor de lis i, cEP- 
68.537-000, Município de canaã dos carajás, Estado do Pará.

Protocolo: 840267

cÂMara MUNiciPaL de BeNeVides
eXtrato de terMo aditiVo

extrato do 1º termo aditivo ao contrato administrativo n.º 021/2021-
cMB, referente à Tomada de Preços n.º 001/2021-cMB. Partes: a cÂMara 
MUNiciPal dE BENEVidES - cNPJ N.º 04.203.394/0001-36 e a doraTa 
EirEli - cNPJ N.º 33.650.437/0001-20. objeto do contrato: contrata-
ção de Empresa Especializada para a construção do novo prédio da cMB, 
conforme Projeto Básico. objeto do Termo aditivo: prorrogar a vigência 
do contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias. data de assinatura: 
16/06/2022. ordenador de despesa: djalma José amaral Ferreira - 
Presidente da câmara Municipal de Benevides.

Protocolo: 840262

a empresa LeoNardo de o LoPes eireLi 
cNPJ: 20.454.409/0001-95

localizada na rua Beira rio, 68, bairro Bela Vista, Breu Branco-Pa, tor-
na público que requereu e recebeu da SEMMa Breu Branco/Pa a licença 
ambiental de operação, para atividade de Serviços de diagnóstico por re-
gistro gráfico/ métodos ópticos - ECG, EEG, endoscopia e outros exames 
análogos.

Protocolo: 840264

iPiraNGa ProdUtos de PetrÓLeo s.a. 
avenida antônio Simões, 293 Prainha, Santarém/Pa torna público reque-
reu da SEMaS/Pa renovação da li. 3221/2021 Emitida em 10/12/2021 
Validade 10/12/22.

Protocolo: 840265
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