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a MiNeraÇÃo rio do Norte s.a (MrN)
Torna público que recebeu do iBaMa, a licença de operação (lo) n° 
1624/2021, com validade de 10 anos, para a operação do empreendimento 
de mineração de bauxita nos platôs Teófilo e Cipó, localizados na Zona 
leste da floresta Nacional (floNa) Saracá-Taquera, incluindo a estrada 
que interliga os platôs Aviso-Cipó-Teófilo, que dá acesso à área.

Protocolo: 704376

Marco aNtoNio Barros de LiMa 
cPF n° 539.860.087-72 

Proprietário da FaZeNda Poderosa
localizada no município de Paragominas/Pa, torna público que requereu a 
SEMMa de Paragominas a obtenção da licença de atividade rural para o 
desenvolvimento da atividade de cUlTUra dE ciclo cUrTo e criaÇÃo 
dE BoViNoS.

Protocolo: 704377

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 083/2021
o sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da comissão 
central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJeto: fornecimento de Equipamentos de climatização para atendimento 
das Unidades do SESi-dr/Pa, conforme Edital e anexo i;
aBertUra: 01 de outubro de 2021.
LOCAL DA ABERTURA: Tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de 
Nazaré/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), 14 de setembro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 704378

MiNeraÇÃo ParaGoMiNas s.a.
a Mineração Paragominas s.a. (cNPJ 12.094.570/0004-10) torna 
público que recebeu, em 08/09/2021 (sob processo Nº 2011/26588) da 
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade (SEMaS/Pa), 
a autorização nº 4794/2021, com validade até 08/09/2022, para realizar 
atividade de captura, coleta, resgate, transporte e soltura de animais 
silvestres, para fins de Monitoramento de Fauna nas Áreas de Influência 
direta - aid dos Platôs M3, M5, pontos de monitoramento aquático e área 
de recuperação (Prad), vinculada a licença de operação Nº 10882/2018 
referente ao processo 2011/26588, em conformidade com Parecer Técnico 
53133 de 08/09/2021.

Protocolo: 704379

cÂMara MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº: coNtrato Nº 20210017  oriGeM: 9/2021-0002 srP 
coNtrataNte: cÂMara MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ /
Pa coNtratada(o): a s NaGase & cia Ltda., inscrita no cNPJ (MF) 
sob o nº cNPJ 09.721.163/0001-38, oBJETo:  aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS 
dE liMPEZa E ProdUToS dE HiGiENiZaÇÃo, oBJETiVaNdo aTENdEr aS 
NEcESSidadES da caMara MUNiciPal dE SaNTa BárBara do Pará/
Pa r$  Valor GloBal r$  80.759,05 ( oitenta mil setecentos e cinquenta 
e noive mil reais e cinco centavos), dotação orçamentária: 01 031 0001 
2.001 - Manutenção da Câmara Municipal Classificação econômica: 
3.3.90.30.00 - Material de consumo. Subelemento - 3.3.90.30.07 - 
Gêneros da alimentação. fonte de recurso: 10010000 - recurso ordinário. 
a vigência deste contrato terá início a partir da data de sua assinatura e 
vigerá até 31 de dezembro de 2021 dias daTa da aSSiNaTUra: 05 dE 
aGoSTo dE 2021.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: coNtrato Nº 20210018  oriGeM: 9/2021-0001 srP 
coNtrataNte: cÂMara MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ /
Pa coNtratada(o): a s NaGase & cia Ltda., inscrita no cNPJ (MF) 
sob o nº cNPJ 09.721.163/0001-38, oBJETo:  aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS 
dE liMPEZa E ProdUToS dE HiGiENiZaÇÃo, oBJETiVaNdo aTENdEr aS 
NEcESSidadES da caMara MUNiciPal dE SaNTa BárBara do Pará/Pa 
Valor GloBal r$ 49.507,50 ( oitenta mil setecentos e cinquenta e noive 
mil reais e cinco centavos), dotação orçamentária: 01 031 0001 2.001 - 
Manutenção da Câmara Municipal Classificação econômica: 3.3.90.30.00 
- Material de consumo. Subelemento - 3.3.90.30.22 - Materiais de 
limpeza e Produtos de Higienização. fonte de recurso: 10010000 - 
recurso ordinário.. a vigência deste contrato terá início a partir da data 
de sua assinatura e vigerá até 31 de dezembro de 2021 dias daTa da 
aSSiNaTUra: 05 dE aGoSTo dE 2021.

Protocolo: 704380

LiceNÇa oPeraÇÃo
tiM s/a 

cNPJ 02.421.421/0011-93 
Torna público que emitiu junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa a lo Nº 027/2021 para implantação de ErB, rua Primeira, S/N°, 
frente do cemitério, Vila Nazaré, cEP 68719-000, São João de Pirabas -Pa.

Protocolo: 704381

LiceNÇa PrÉVia e iNstaLaÇÃo
HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra 

de teLecoMUNicaÇÕes s/a 
cNPJ 27.902.165/0001-05 

Torna público que emitiu junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente  - SEMMa 
a lP N°041/2021 e li N°054/2021 para a implantação de ErB, localizada em rua 
Tiradentes, 37, Vila de São Bento, Salinópolis-PA.

Protocolo: 704382

Jacir GaLLas 
Torna público que requereu junto a SEMMa/STM, a licença ambiental rural 
- lar, sob Protocolo nº 2021.lar.0000707, para atividade de cultura de 
ciclo curto, em Santarém/Pa.

Protocolo: 704383

PaLMYra do BrasiL iNdÚstria e coMÉrcio de siLÍcio 
MetÁLico e recUrsos NatUrais Ltda. 

Proprietária da Fazenda reFLorestaMeNto ÁGUa aZUL i 
cNPJ 04.872.297/0025-03 e inscrição estadual  nº 15.569.491-0, 
Situada na Rodovia PA 263, Vicinal CCM, S/N -  Parte Reflorestamento 
água azul i, Zona rural, município de Breu Branco, Pa, torna público que 
a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Estado 
do Pará - SEMaS - Pa, aprovou e liberou a autorização para Exploração 
florestal nº 273741 (Processo nº 2020/32605). a empresa aguarda o 
fim da suspensão do atendimento ao público como medida de prevenção 
temporária ao contágio pelo novo coronavirus, estabelecida pelo decreto 
nº 609 (de 16/03/2020) do Governo do Estado do Pará e Portaria SEMaS 
nº 376 (de 19/03/2020) para poder receber a referida AUTEF fisicamente.

Protocolo: 704384

NeW aGro coMÉrcio e rePreseNtaÇÕes Ltda 
cNPJ: 03.100.099/0001-91 

Proprietária da FaZeNda PriNcesa do Norte 
localizada no município de Paragominas/Pa, torna público que requereu a 
SEMMa de Paragominas a renovação da licença de atividade rural para o 
desenvolvimento da atividade de cUlTUra dE ciclo cUrTo e criaÇÃo 
dE BoViNoS.

Protocolo: 704385

cidade traNsPortes Ltda 
cNPJ nº. 06.151.511/0003-52 

Torna público que recebeu junto à SEMaS/Pa, a licença de operação 
n°. 12928/2021, válida até 08/08/2025, para desenvolver atividade de 
transporte de produtos perigosos, em Santarém/Pa.

Protocolo: 704386

coMÉrcio de coMBUstÍVeis reGis ProMissÓria Ltda
cNPJ n°. 30.961.131/0001-04 

Torna público que requereu junto à SEMMa/STM, a licença de operação 
sob processo n°. 680/2021, para desenvolver a atividade de comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores, em Santarém/Pa.

Protocolo: 704387

JosÉ Maria siLVa Pereira 
cPF nº. 205.653.212-34 

Torna público que requereu junto à SEMMaSTM, a licença de operação, 
sob processo n° 688/2021, para desenvolver atividade de extração de 
areia e seixo, fora de corpos hídricos, com beneficiamento associado, em 
Santarém/Pa.

Protocolo: 704388

PoNtÃo Mota coMÉrcio de coMBUstÍVeis eireLi
cNPJ nº. 31.743.862/0001-38 

Torna público que recebeu junto à SEMaS/Pa, a licença de operação n° 
12950/2021, válida até 15/08/2026 para desenvolver atividade de posto 
flutuante, em Juruti/PA.

Protocolo: 704389

J P caMPos coMÉrcio de coMBUstÍVeis 
cNPJ nº. 30.857.820/0001-65 

Torna público que recebeu junto à SEMaS/Pa, a licença de operação n° 
12959/2021, válida até 17/08/2025 para desenvolver atividade de terminal 
revendedor retalhista na navegação interior, em alenquer/Pa.

Protocolo: 704390

Macedo coMercio, coNstrUcoes e 
FaBricacoes de arteFatos ceraMicos Ltda 

cNPJ n°. 32.010.285/0001-38 
Torna público que recebeu junto à SEMMa/STM, a licença de operação 
n°. 78/2021, válida até 18/08/2025, para desenvolver a atividade de 
fabricação de artefatos de cerâmica, em Santarém/Pa.

Protocolo: 704391
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