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de distanciamento social, informam a todos os associados da cooMiGaSP 
que a assembleia Geral Extraordinária - aGE convocada para ser realizada, 
primeiramente no dia 26/03/2021 foi SUSPENSa e remarcada sua realiza-
ção para o dia 09/05/2021, a qual, novamente foi SUSPENSA, ficando de-
signado o dia 23/05/2021 para sua realização, permanecendo inalterados 
todos os demais itens dos referidos Editais de convocação. Serra Pelada, 
curionópolis - Pa, 04/05/2021.
1. JoSÉ do ESPÍriTo SaNTo PErEira da SilVa, MaT. 11.491, cPf. 
246.363.712-91;
2. dEUZiTa rodriGUES da crUZ ViaNa, MaT. 33.754, cPf. 233.619.211-04;
3. JoEl SoarES dE alMEida, MaT. 12.298, cPf. 140.987.412-53;
4.  clEUdiSoN MarQUES dE oliVEira, MaT. 30.904, cPf. 141.387.782-68;
5.  ÂNGElo cardoSo ParrEiraS, MaT. 16.096, cPf. 108.452.832-00;
6.  JoSÉ WilSoN dE araÚJo caSTro, MaT. 27.038, cPf. 157.153.612-49;
7.  aNTÔNio clEMENTE dE oliVEira, MaT. 05.359, cPf. 004.089.301-44;
8.  lUiZ riBEiro da SilVa, MaT. 22.827, cPf. 151.209.612-15;
9.  JoSÉ coSTa BriTo, MaT. 30.919, cPf. 253.464.422-49;
10. fraNciSco BarBoSa SilVa, MaT. 07.916, cPf. 155.851.402-30.

Protocolo: 653357
LoUrdiNHa LoPes aMaZoNas, cNPJ nº. 85.900.053/0001-43, tor-
na público que recebeu junto à SEMaS/Pa, a licença de operação n°. 
12670/2021, válida até 16/03/2025, para desenvolver atividade de termi-
nal revendedor retalhista na navegação interior, em Santarém/Pa.

Protocolo: 653332
cLaro s.a., inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60, torna público que re-
cebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente (SEMMa) de São Geraldo 
do araguaia a licença de operação para a atividade de Torre de Telefonia 
Móvel (PaSGZ01) localizada na rua José Bonifácio, n°1247, centro, São 
Geraldo do araguaia/Pa.

Protocolo: 653334
edP soLUÇÕes eM eNerGia s.a.
cNPJ nº 94.788.809/0006-88
Torna público que rEcEBEU da SEMaS Benevides, a licença de operação, 
segundo processo nº 2019/0000047813, no dia 06 de abril de 2021,para a 
atividade de produção e distribuição de vapor. a saber lo nº 12678/2021.

Protocolo: 653344
saNtaGÁs eireLi, cNPJ nº. 26.222.439/0001-52, torna público que re-
cebeu junto à SEMMa, a licença de operação nº. 2021/0000028, válida 
até 24/04/2025, para desenvolver atividade de comércio varejista de gás 
liquefeito de petróleo, em Santarém/Pa.

Protocolo: 653316
a HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra de teLecoMUNica-
ÇÕes s.a., inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 27.902.165/0001-05, torna pú-
blico que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Bragança 
a licença de instalação nº 005/2021 para atividade de implantação da 
infraestrutura de suporte aos equipamentos de telecomunicações, confor-
me o processo nº 020/2021, situado na rUa PriNciPal (Pa 458), Vila do 
cacoal - BraGaNÇa/Pa (PaVSX004).

Protocolo: 653321
a HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra de teLecoMUNi-
caÇÕes s.a., inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 27.902.165/0001-05, torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de São 
francisco do Pará a licença de instalação nº 004/2021 para atividade de 
implantação da infraestrutura de suporte aos equipamentos de telecomu-
nicações, conforme o processo nº 016/2021, situado na rUa SETE dE SE-
TEMBro, criSTo rEdENTor - SÃo fraNciSco do Pará (PafrN002).

Protocolo: 653328
a HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra de teLecoMUNi-
caÇÕes s.a., inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 27.902.165/0001-05, torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santa 
Maria do Pará a licença Prévia nº 002/2021 e a licença de instalação nº 
003/2021 para atividade de implantação da infraestrutura de suporte aos 
equipamentos de telecomunicações, conforme o processo nº 008/2021, 
situado no rUa JoSÉ BoNifácio, SN, diSTriTo dE TaciaTEUa - SaNTa 
Maria do Pará/Pa (PaMrd001).

Protocolo: 653323
a HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra de teLecoMUNi-
caÇÕes s.a., inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 27.902.165/0001-05, torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de São 
francisco do Pará a licença Prévia nº 003/2021 para atividade de implan-
tação da infraestrutura de suporte aos equipamentos de telecomunicações, 
conforme o processo nº 015/2021, situado na rUa SETE dE SETEMBro, 
criSTo rEdENTor - SÃo fraNciSco do Pará (PafrN002).

Protocolo: 653325
VaLMira  de araÚJo aLMeida ,cPf:694439472-34,ProPriETária  
do SÍTio SaNTa fÉ , GoiaNÉSia do Pará/Pa  TorNa PÚBlico QUE 
rEcEBEU da SEMMa GoiaNÉSia do Pará  licENÇa aMBiENTal rUral  
Nº 012/2021,0105-2 BoViNocUlTUra E 0116 SiSTEMaS aGroflorES-
TaiS Válida aTÉ :06/04/2024.

Protocolo: 653313
LiMa & siLVa coMÉrcio de deriVados de PetrÓLeo Ltda, cNPJ nº. 
40.752.034/0001-57, torna público que requereu junto à SEMMa, a licença de 
operação sob processo n°. 293/2021, para desenvolver atividade de comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores, em Santarém/Pa.

Protocolo: 653301
soLicitaÇÃo de LiceNÇa aMBieNtaL esPeciaL
a cooperativa de areeiros do rio Xingu - cooParXiNG, inscrita no cNPJ: 
39.378.293/0001-80, localizada na rua da Peixaria, nº 107 - aparecida, 
na cidade de altamira, no estado do Pará, torna público que requereu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo-SEMaT do município de 
altamira, estado do Pará, o licenciamento ambiental Especial para exer-
cer a atividade de extração de cascalho com sua poligonal entre as co-
ordenadas geográficas: -03º13’23’’039/-52º07’42’’351;  -03º13’51’’232/-
52º07’42’’351; -03º13’51’’232/-52º08’01’’028; -03º13’23’’039/-
52º08’01’’028; -03º13’23’’039/-52º07’42’’351, em SirGaS2000 no mu-
nicípio de altamira/Pará.

Protocolo: 653381

soLicitaÇÃo de LiceNÇa aMBieNtaL esPeciaL
a cooperativa de areeiros do rio Xingu - cooParXiNG, inscrita no cNPJ: 
39.378.293/0001-80, localizada na rua da Peixaria, nº 107 - aparecida, 
na cidade de altamira, no estado do Pará, torna público que requereu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo-SEMaT do municí-
pio de Vitória do Xingu, estado do Pará, o licenciamento ambiental Es-
pecial para exercer a atividade de extração de cascalho com sua poligo-
nal entre as coordenadas geográficas: -03º13’50’’215/-52º05’23’’609; 
-03º13’50’’215/-52º05’52’’427; -03º13 ’36’’110 /-52 º05’52’’427; -03º13 
’36 ’’110/-52º05’38 ’’254; -03 º13 ’27 ’’971/- 52 º05’38 ’’254; -03º13 ’27 
’’971 /-52º05’23’’609; -03º13’50’’215/-52º05’23’’609, em SirGaS2000 no 
município de Vitória do Xingu/Pará.

Protocolo: 653383
soLicitaÇÃo de LiceNÇa aMBieNtaL esPeciaL
a cooperativa de areeiros do rio Xingu - cooParXiNG, inscrita no cNPJ: 
39.378.293/0001-80, localizada na rua da Peixaria, nº 107 - aparecida, 
na cidade de altamira, no estado do Pará, torna público que requereu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo-SEMaT do municí-
pio de Vitória do Xingu, estado do Pará, o licenciamento Especial para 
exercer a atividade de extração de cascalho com sua poligonal entre as 
coordenadas geográficas: -3º14’05’’502/-52º04’24’’756; -03º14’24’’275/-
52º04’24’ ’756;-03º14’24’ ’275/-52º04’52’ ’806;-3º14’05’ ’502/-
52º04’52’’806; -03º14’05’’502/-52º04’24’’756, em SirGaS2000 no muni-
cípio de Vitória do Xingu/Pará.

Protocolo: 653384
HoteL e restaUraNte Via Norte Ltda, cNPJ: 10.645.837/0001-41, 
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de ana-
nindeua - SEMMa a l.o (licença de operação) nº l042221 para a Hotel/apar-
t-Hotel,Exceto em áreas sensíveis ou áreas projetadas com o endereço: rod. 
Br 316, Km 01, S/N Bairro: Guanabara - ananindeua/Pa. cEP: 67.015-220.

Protocolo: 653391
ideLFoNso ataides aLVes FiLHo, cPf: 934.148.033-72, Proprietário 
da SiTio coBiÇado, localizado na Gleba Braço forte, localidade lombo 
roxo, Zona rural, zona rural, Ulianópolis/Pa, recebeu a lar N° 001/2021 
com val. até 25/03/2024 da SEMMa/Ulianópolis.

Protocolo: 653387
aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 027/2021
o SENai - 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 Mobiliário para as Novas instalações do instituto 
SENai de inovação em atendimento das necessidades do SENai-dr/Pa, 
conforme Edital e anexo i.
aBErTUra: 25 de maio de 2021.
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), 07 de maio de 2021.
NEilToN carNEiro do NaSciMENTo
coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 653389
soLicitaÇÃo de LiceNÇa aMBieNtaL esPeciaL
a cooperativa de areeiros do rio Xingu - cooParXiNG, inscrita 
no cNPJ: 39.378.293/0001-80, localizada na rua da Peixaria, nº 107 
- aparecida, na cidade de altamira, no estado do Pará, torna público 
que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo-
SEMaT do município de altamira, estado do Pará, o licenciamento 
ambiental Especial para exercer a atividade de extração de cascalho 
com sua poligonal entre as coordenadas geográficas:
-03º17’16’’812/-52º13’09’’009; -03º17’16’’812/-52º13’22’’107; 
-03º17’15’’787/-52º13’22’’107; -03º17’15’’787/-52º13’21’’193; 
-03º17’14’’716/-52º13’21’’193; -03º17’14’’716/-52º13’20’’069; 
-03º17’13’’274/-52º13’20’069; -03º17’13’’274/-52º13’18’’790; 
-03º17’12’’040/-52º13’18’’790; -03º17’12’’040/-52º13’17’’704; 
-03º17’10’’867/-52º13’17’’704; -03º17’10’’867/-52º13’16’’655; 
-03º17’09’’380/-52º13’16’’655; -03º17’09’’380/-52º13’15’’917; 
-03º17’07’’693/-52º13’15’’917; -03º17’07’’693/-52º13’15’’066, 
-03º17’06’’076/-52º13’15’’066, -03º17’06’’076/-52º13’14’’345; 
-03º16’58’’906/-52º13’14’’345; -03º16’58’’906/-52º13’13’’65; 
-03º16’46’’190/-52º13’13’’654, -03º16’46’’190/-52º13’12’’470; 
-03º16’42’’698/-52º13’12’’470; -03º16’42’’698/-52º13’09’’009; 
-03º17’16’’812/-52º13’09’’009, em SirGaS2000 no município de altami-
ra/Pará.

Protocolo: 653378

soLicitaÇÃo de LiceNÇa aMBieNtaL esPeciaL
a cooperativa de areeiros do rio Xingu - cooParXiNG, inscrita no 
cNPJ: 39.378.293/0001-80, localizada na rua da Peixaria, nº 107 - apare-
cida, na cidade de altamira, no estado do Pará, torna público que requereu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo-SEMaT do municí-
pio de altamira, estado do Pará, o licenciamento ambiental Especial para 
exercer a atividade de extração de cascalho com sua poligonal entre as 
coordenadas geográficas: -03º13’33’’096/-52º08’27’’280;
-03º13’51’’869/-52º08’27’’280; -03º13’51’’869/-52º08’55’’331, 
-03º13’33’’096/-52º08’55’’331; -03º13’33’’096/-52º08’27’’280, em Sir-
GaS2000 no município de altamira/Pará.

Protocolo: 653380


