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a empresa cBaa - asFaLtos Ltda
com cNPJ: 05.099.585/0001-62 

Torna público que recebeu da SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE 
dE aNaNiNdEUa - SEMa/Pa, a licença de operação lo- l082222, para exer-
cer a atividade de USiNa dE aSfalTo. Situada no Setor c, Qd 08, lt 3 a 6, 
S/N, Bairro distrito industrial Município de aNaNiNdEUa/Pa.

Protocolo: 849011

cPaULa coMÉrcio de coMBUstiVeis eireLi 
cNPJ: 33.872.388/0001-70 

Torna público que requereu a SEMaS/Pa (Secretaria de Estado de Meio am-
biente do Pará) a sua licença de operação (Protocolo 2022/31609) para a 
atividade de transporte rodoviário de produtos perigosos localizado na av. 
Principal, N°81, Bairro capistrano de abreu em Marabá-Pa.

Protocolo: 849014

coNseLHo reGioNaL de MediciNa 
do estado do ParÁ

editaL
o coNSElHo rEGioNal dE MEdiciNa do ESTado do Pará, realizará lici-
tação, na modalidade Pregão Presencial nº03/2022, tipo MENor PrEÇo Por 
loTE GloBal, objetivando a contratação de empresa especializada para for-
necimento e instalação de móveis para escritório (poltronas, cadeiras, mesas, 
armários, etc.) a serem instalados na Sede, localizado na av. Generalíssimo 
deodoro 223, Umarizal, Belém/Pa, cEP:66.050-160, que atendam às condi-
ções, quantitativos, e especificações mínimas estabelecidas no Edital. O Rece-
bimento dos Envelopes (credenciamento, proposta e habilitação) dar-se-á no 
dia 16/09/2022 às 10:30 HoraS (horário de Belém-Pa) na av. Generalíssimo 
deodoro 223, Umarizal, Belém/Pa. o edital pode ser obtido na Sede do cr-
M-Pa no endereço acima ou no portal eletrônico do crM/Pa www.cremepa.
org.br - na aba Jurídico - Portal de licitações. - drª. tereZa cristiNa de 
Brito aZeVedo - Presidente do crM/Pa.

Protocolo: 849015

coNVocaÇÃo UrGeNte
editaL de coNVocaÇÃo

Pastor oseias MUNiZ da costa, membro e Vice Presidente da igre-
ja denominada iGreJa MissioNaria de JesUs , no uso das atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social, convoca os membros, que nesta data são 
em número de 20 em condições de votar, para se reunirem em assembleia 
Geral extraordinária, a realizar-se no dia 20/09/2022 na sua sede, à rua 3ª 
rural nº 30, Heliolandia, distrito industrial, ananindeua-Pa às  09:00 hs, com 
a presença de 2/3 dos associados,  em primeira convocação; às 09hs:30min, 
com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convoca-
ção; ou às 10:00hs, com a presença do mínimo 10 (dez) associados, em 
terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos: ordEM do 
dia: 1 - eleição e posse imediata dos membros do coNSElHo adMiNiSTra-
TiVo e do coNSElHo fiScal. 2- outros assuntos de interesse social.

ananindeua (Pa), 1 de setembro de 2022
oseias MUNiZ da costa

Protocolo: 849016

associaÇÃo dos Moradores do 
rio PiariM Para o eXtratiVisMo 

cNPJ nº 17.913.818/002-06 
Torna público o recebimento da licença de atividade rural nº 13721/2021 (va-
lidade até 17/05/2027) e autorização de Exploração florestal nº 27385/2021 
(validade até 09/11/2023), junto a Secretaria Estadual de Meio ambiente e 
Sustentabilidade do Pará.

Protocolo: 849021

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

Torna público que solicitou junto a SEMaS/Pa, licença de operação para o 
Transporte de Produtos Perigosos, através do Processo nº 27212/2022, para 
trafego nas áreas da Mina e Porto da Mina Juruti, localizados na zona rural e 
urbana, do Município de Juruti, Estado do Pará.

Protocolo: 849022

seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo 

retiFicado
coNcorrÊNcia Nº 024/2022 (srP)

o SENai - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados, nos termos 
do subitem 09.6 do instrumento convocatório, que decidiu adiar sine die a 
fase externa do procedimento licitatório abaixo caracterizado.
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.
O adiamento será em virtude dos ajustes nas especificações técnicas. A data 

da nova abertura será posteriormente republicada e ainda disponibilizada no 
endereço abaixo citado e no site da fiEPa - http://fiepa.org.br/.
Endereço: Tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Nazaré/Belém do Pará, 
horário comercial.

Belém (Pa), 06 de setembro de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 849019

FarMÁcia PersoNaLe Ltda 
inscrita no cNPJ 34.686.568/0004-72 

Situada no endereço Tv. WE 19, conj. cidade Nova V, Nº 162, ananindeua 
Pa, torna público que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio am-
biente- SEMa a licença ambiental de operação para a atividade de comercio 
Varejista de Produtos farmacêuticos, com Manipulação de fórmulas, através 
do requerimento Nº r039022.

Protocolo: 849029

aNtoNio roGerio do rÊGo FiGUeiredo 
Torna público que recebeu da SEMMa/ capitão Poço, a licença de operação 
nº 075/2022 através do processo nº 2240/2022, válida até 05/08/2023 para 
a atividade de EXTraÇÃo dE MiNEraiS NÃo METálicoS em uma área de 
31,48 hectares no município de capitão Poço/Pa.

Protocolo: 849031

M. do s. r. PFeiFF - ePP 
NoMe de FaNtasia VaLe Pescados 

cNPJ 04.240.742/0001-45 
localizada na rua Sinhazinha ferreira, 285, Vila Sinhá, Bragança/Pa, cEP 
68.600-000 torna público que requereu a renovação da sua licença de ope-
ração lo 078/2019 para terminal/entreposto de recepção, armazenamento, 
comercialização e/ou frigorificação de pescado, na SEMMA Bragança/PA no 
dia 21 de julho de 2022 (Proc. 098/22).

Protocolo: 849024

cÂMara MUNiciPaL de MeLGaÇo
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico: Pe-003/2022-cPL-cMM 
objeto: aquisição parcelada de Material de consumo: (Gêneros alimentí-
cios, Materiais de Expediente, Material de Higiene, limpeza e descartáveis) e 
Material permanente para suprir as demandas da câmara Municipal de Mel-
gaço. data de abertura do certame: 19/09/2022. Horário: 09h00min. local: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. Jayane Garcia de araújo 
- Pregoeira.

Protocolo: 849025

serViÇo sociaL do traNsPorte – sest
serViÇo NacioNaL de aPreNdiZaGeM 

do traNsPorte - seNat
UNidade B Nº37

ato aViso de LicitaÇÃo
                         ato coNcorrÊNcia Nº 005/2022
o SEST – Serviço Social do Transporte e o SENaT – Serviço Nacional de 
aprendizagem do Transporte comunica aos interessados a nova data da 
concorrência para coNTraTaÇÃo dE 01 (UMa) aGÊNcia dE PUBlicidadE E 
ProPaGaNda, SoB dEMaNda, Para aTENdEr aS UNidadES oPEracioNaiS 
B Nº37 BElÉM/Pa, B Nº77 MaraBá/Pa, B Nº76 SaNTarÉM/Pa, c Nº110 
ParaGoMiNaS/Pa E B Nº66 MacaPá/aP do SEST SENaT ViNcUladaS 
ao coNSElHo rEGioNal NorTE ii – crNii. o recebimento dos envelopes 
contendo a documentação de habilitação e a proposta comercial será no dia 
13/09/2022, das 15h às 15h20min. Para retirada do edital e acesso às demais 
informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade SEST SENaT Belém 
situado no endereço situado avenida augusto Montenegro, KM 12, 765 – 
águas Negras – cEP 66820-000 – Belém/Pará. Maiores informações através 
do e-mail: licitacao.b037@sestsenat.org.br.

Gabriela Bastos Machado
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 849205

siNdicato dos traBaLHadores eM carros Forte, 
traNsPorte de VaLores e escoLta arMada do 

estado do ParÁ – siNdForte-Pa
editaL de coNVocaÇÃo

Pelo presente Edital, o SiNdicaTo doS TraBalHadorES EM carroS 
forTE, TraNSPorTE dE ValorES E EScolTa arMada do ESTado do Pará 
– SiNdforTE-Pa, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 09.181.602/0001- 67, por seu 
representante abaixo assinado, convoca todos os trabalhadores associados da 
base territorial deste sindicato, para a assembleia Geral Extraordinária – aGE 
de Prestação de contas do período de 01/07/2018 a 31/12/2021, que se 
realizará dia 10/09/2022, às 08h00 em primeira convocação e às 08h30 em 
segunda e última convocação, com qualquer número de associados presentes 
no seguinte endereço, na sede do sindicato, sito à av. doutor freitas, nº 
2626 altos, Bairro Marco, Belém/Pa, cEP 66093- 810, cuja pauta será a 
apresentação das contas e sua aprovação pela categoria, tudo nos termos do 
disposto no estatuto Social do Sindicato. Belém/Pá, 06 de setembro de 2022.  
Jonh carvalho de souza; Presidente.

Protocolo: 849212
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