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reQUeriMeNto de reNoVaÇÃo de LiceNÇa
J Bosco de aLeNcar-ePP 

Torna público que recebeu do (a) SEcrETaria dE ESTado dE MEio aM-
BiENTE E SUSTENTaBilidadE-SEMaS-Pa, o requerimento de renovação da 
licença estadual n° 2022/20198 protocolado, para a aTiVidadE dE TraNS-
PorTE dE SUBSTÂNciaS E ProdUToS PEriGoSoS, No MUNicÍPio dE Pa-
raUaPEBaS-Pa.

Protocolo: 865661

a empresa FaQUeti & FiLHos Ltda 
inscrita no cNPJ nº 07.975.876/0001-00 

localizado na av. dr. isaias antunes Pinheiro, s/n, Bairro Scrimim, Novo Pro-
gresso/Pa, torna público que requereu à SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aM-
BiENTE - SEMMa/NP a renovação da licença de operação - l.o. nº 054/2018 
para a atividade de comércio e reparação de Veículos auto Motores, Usinagem 
Tornearia e Solda, com Processo de Protocolo N° 714/2022.

Protocolo: 865671

a PortaL aGro coMercio e serViÇos Ltda 
cNPJ: 10.197.621.0005-94 

Torna público que recebeu em 23/09/2022 da Secretaria Municipal  de ciência 
Tecnologia e Meio ambiente - SEcTMa, licença Prévia (lP) para a atividade 
depósito e comércio de Substâncias Perigosas em Tailândia-Pa.

Protocolo: 865669

editaL de coNVocaÇÃo de 
asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria 

Para eleição de nova Coordenação colegiada e conselho fiscal, alteração de 
razão social, alteração do nome de fantasia, alteração de endereço da sede 
administrativa e alteração de atividades desenvolvidas, da associaÇÃo 
cULtUraL e BeNeFiceNte FaMÍLia irMÃos coraGeM - cNPJ: 
06.141.810/0001-44; representada pelo sr. WiLLiaM FiGUeiredo 
Farias, nacionalidade brasileira, com documento de identidade Nº 2665215 
SSP/Pa e cPf Nº: 674.642.972-53; coNVoca; através do presente edital, 
todos os associados especiais e contribuintes da aSSociaÇÃo, para assem-
bleia Geral Extraordinária, que será realizada no novo endereço; localizada na 
Pass. Pedreirinha N° 95, Bairro: Guamá; ceP: 66075-620; Belém - Pará; 
ás 19:00 horas, do dia, 25 de outubro de 2022.

Protocolo: 865667

cÂMara MUNiciPaL de MUaNÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrôNico Nº Pe 9/2022-001
a câmara Municipal de Muaná, por intermédio do seu Presidente, torna 
público que realizará às 09:00 horas do dia 03 de novembro de 2022, licitação 
na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço por item, 
com objeto: contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de veículo tipo 
passeio, para atender as necessidades da câmara Municipal de Muaná/Pa, 
conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência, 
de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na página 
eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. o procedimento licitatório 
obedecerá ao disposto no decreto 10.024/19, lei federal 10.520/2002, lei 
federal 8.666/93, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. o 
Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da 
comissão de licitação no horário de expediente, na Praça 28 de Maio, n° 40, 
no Mural do TcM, e na página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.
br a partir da publicação deste aviso.

Muaná - Pa, 17 de outubro de 2022
João Guilherme Kalume Kalif - Presidente da câmara Municipal

Protocolo: 865663

PaLMiNorte coNserVas Ltda 
cNPJ nº. 45.781.039/0001-21 

Torna público que requereu da SEMMa/igarapé-Mirí, licença de operação - 
lo, para produção de palmito em conserva de sua indústria localizada na 
margem do rio Mamangalzinho, s/n, cEP 68.430-000, Município de igarapé-
Mirí, Estado do Pará.

Protocolo: 865665

a c coMÉrcio atacadista de MedicaMeNtos eireLLi 
cNPJ 38.084.429/0001-87 

Endereço conjunto São Pedro alameda a nº 04- coqueiro - ananindeua/
Pa cEP 67113-780. Torna pública a concessão de sua licENÇa aMBiENTal 
dE oPEraÇÃo - lo Nº lo13122 Nº do ProcESSo: r041422 com validade 
05/10/2023.

Protocolo: 865685

reQUeriMeNto de LiceNÇa aMBieNtaL 
PrÉVia e de iNstaLaÇÃo aNN002t2
aMericaN toWer do BrasiL Ltda 

cNPJ 04.052.108/0001-89 
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa 
de ananindeua/Pará a licença Prévia e licença de instalação sob o protocolo 
r07322, para implantação de Estação rádio Base com atividade de Telefonia 
Móvel celular na rua rauland N° 04, com Passagem Parque dom félix, bairro 
águas Brancas, ananindeua/Pará.

Protocolo: 865686

i. oecHsLer & cia Ltda 
cNPJ 00.991.423/0001-10 

localizada no Municipio de ourém, torna-se público que requereu junto a 
SEMMaS -ourém a renovação de licença de operação para comercio Varejista 
de combustíveis - Protoc. 030/2022.

Protocolo: 865690

a empresa droGaria MeGa PoPULar NP
inscrita no cNPJ sob o nº 42.089.263/0001- 69

localizada na av. Jamanxim, esquina com a av. Brasil, s/n, Bairro Jardim Pla-
nalto, município de Novo Progresso - Pa, cEP: 68.193-000, torna público que 
rEQUErEU junto a SEMMaS/NP asua lincença ambiental para atividades de 
comércio varejista de cosmético, produtos de perumaria e de higiene pessoal, 
o mesmo protocolou nº1184/2022 o licenciamento ambiental.

Protocolo: 865678

iNdUstria Madeireira acaiMe 
com cNPJ 14.721.427/o001-93 

Torna público que recebeu da Secretária de Meio ambiente de Prainha, reno-
vação de licença de operação nº 011/2022 com validade até 20/09/2024, 
para atividade de desdobro de madeira em Santa Maria do Uruará, Município 
de Prainha.

Protocolo: 865680

iNstitUto MUNiciPaL de PreVidÊNcia de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrôNico - srP N° 9/2022-311001-i
o instituto Municipal de Previdência de Portel - iMPP torna público o proces-
so licitatório Pregão Eletrônico SrP Nº 9/2022-311001-i. objeto: rEGiSTro 
dE PrEÇo Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE GÊNEroS aliMENTÍcioS, em atendimento as necessidades do instituto 
Municipal de Previdência de Portel - IMPP, conforme especificações contidas 
no Edital. Maiores informações no Endereço: av. floriano Peixoto, 566, cen-
tro, Portel/Pa ou https://www.licitanet.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. 
abertura da sessão: 31/10/2022 às 09h00 no site www.licitanet.com.br.

carLos HeNriQUe dos saNtos GoMes
Pregoeiro

iNstitUto MUNiciPaL de PreVidÊNcia de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrôNico - srP N° 9/2022-311002-i
o instituto Municipal de Previdência de Portel - iMPP torna público o processo 
licitatório Pregão Eletrônico SrP Nº 9/2022-311002-i. objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇo Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE HiGiENE E liMPEZa, em atendimento as necessidades do ins-
tituto Municipal de Previdência de Portel - IMPP, conforme especificações con-
tidas no Edital. Maiores informações no Endereço: av. floriano Peixoto, 566, 
centro, Portel/Pa ou https://www.licitanet.com.br e https://www.tcm.pa.gov.
br/. abertura da sessão: 31/10/2022 às 14h00 no site www.licitanet.com.br.

carLos HeNriQUe dos saNtos GoMes
Pregoeiro

iNstitUto MUNiciPaL de PreVidÊNcia de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrôNico - srP N° 9/2022-011101-i
o instituto Municipal de Previdência de Portel - iMPP torna público o processo 
licitatório Pregão Eletrônico SrP Nº 9/2022-011101-i. objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇo Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo (EXPEdiENTE, iNforMáTica E MaTEriaiS EM GE-
ral), em atendimento as necessidades do instituto Municipal de Previdência 
de Portel - IMPP, , conforme especificações contidas no Edital. Maiores Infor-
mações no Endereço: av. floriano Peixoto, 566, centro, Portel/Pa ou https://
www.licitanet.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. abertura da sessão: 
01/11/2022 às 09h00 no site www.licitanet.com.br.

carLos HeNriQUe dos saNtos GoMes
Pregoeiro

Protocolo: 865681

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

Torna público que solicitou da Secretaria Municipal de Meio ambiente de casta-
nhal/PA, a Licença Ambiental Simplificada, para a atividade de Torre de Telefonia 
Móvel (Br76001-a), localizada na rua francisco Pereira lago, lote 4, Quadra 02, 
Jardelândia, castanhal/Pa, através do Processo Nº 0247/2022.

Protocolo: 865673

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

Torna público que solicitou da Secretaria Municipal de Meio ambiente de cas-
tanhal/PA, a Licença Ambiental Simplificada, para a atividade de Torre de 
Telefonia Móvel (Br57073-a), localizada na alameda João câncio Sampaio, 
lote 22. Quadra H, loteamento Nova Vida, castanhal/Pa, através do Processo 
Nº 0246/2022.

Protocolo: 865675

“a ceMaL - coMÉrcio ecoLÓGico de Madeiras Ltda 
Torna público que recebeu da SEMaS /Pa - Secretaria de estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade a aUTEf N° 274167/2022 com validade até o dia 
29/08/2024. Para execução das atividades do PMfS na floTa do ParU UMf 
i, no município de almeirim /Pa.”

Protocolo: 865676
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