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aViso de retiFicaÇÃo
a PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ, torna público a 
retificação da publicação do extrato de Ata de Registro de Preços, referente ao 
Pregão Eletrônico SrP que tem por objeto o registro de preços para aquisição 
de materiais esportivos objetivando atender as necessidades da Secretaria 
municipal de Educação e Secretaria municipal de Esporte, cultura, lazer e 
Turismo do município de São Miguel do Guamá/Pa, circulada em 27/07/22 no 
Diário Oficial do Estado e Diário Oficial da União, como segue: onde se lê: 
ata de registro de Preços no 026/2022 Pregão Eletrônico SrP no 033/2022, 
Leia-se: ata de registro de Preços no 024/2022 Pregão Eletrônico SrP no 
023/2022. Permanecendo inalteradas as demais informações.

eduardo sampaio Gomes Leite-Prefeito
Protocolo: 833332

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-014
objeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição material odon-
tológico para suprir as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de São 
Sebastião da Boa Vista- Pa,, especificações e quantidades constantes no Ter-
mo de referência. a abertura será no dia 10/08/2022 às 9:30h, horário de 
Brasília. o Edital está disponível no sítio www.portaldecompraspublicas.com.
br https://pmssbv.pa.gov.br/portal-da-transparencia e https://www.tcm.pa.
gov.br/mural-de-licitacoes. informações no e-mail: pregoeirapmssbv@gmail.
com - Nelucy e silva de souza - Pregoeira Municipal.

Protocolo: 833333

.

.

ParticULares
.

“Marcos BoMBaNa  
cPF n° 543.911.800-49 

Proprietária da FaZeNda raNcHo FarroUPiLHa 
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 aGricUlTUra”.

Protocolo: 833350

“JUciMar BoMBaNa  
cPF n° 614.131.940-87 

Proprietária da FaZeNda raNcHo GaUcHo 
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 aGricUlTUra”.

Protocolo: 833348

cesar Prado de soUZa
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa a aUToriZaÇÃo Para EXPloraÇÃo 
florESTal - aUTEf n° 274148/2022 e a licENÇa dE aTiVidadE rUral - 
lar, N° 13998/2022, com área autorizada de 705,8786 há, localizado no 
fazenda Nova canaã, no Município de Santarém Estado do Pará.

Protocolo: 833354

Maria aLeXaNdriNa ZaNatta 
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa a aUToriZaÇÃo Para EXPloraÇÃo 
florESTal - aUTEf n° 274146/2022 e a licENÇa dE aTiVidadE rUral - 
lar, N° 13996/2022, com área autorizada de 600,6167 há, localizado no 
fazenda Maria, no Município de Santarém Estado do Pará.

Protocolo: 833356

.

.

eMPresariaL
.

F. M. riBeiro & cia Ltda 
cNPJ nº 09.309.235/0001-34 

Sob o processo n° 090/2022 torna público que recebeu da SEMMa/Bragança, 
a dispensa de licenciamento ambiental - dla N°012/2022 para a atividade 
de obras civis: construção, reforma de instalação portuária ancoradouro, lo-
calizado no Município de Bragança, Estado do Pará.

Protocolo: 833357

distriBUidora cUMMiNs MiNas Ltda
cNPJ 19.859.784/0006-40 

Torna público que está recebeu junto à Secretaria Municipal de Meio ambiente 
e Sustentabilidade de Marituba- SEMMaS a licença de operação- lo para a 
atividade de comércio por atacado de Peças e acessórios Novos para Veículos 
automotores; (Serviços de Manutenção e reparação Mecânica de Veículos 
automotores), localizada na rodovia Br 316, s/n°, centro, na cidade de Ma-
rituba do Estado do Pará.

Protocolo: 833359

roNaLdo riVa 
Torna público que recebeu da SEMMa/STM, a licença de operação - lo nº 
2022/0000124, válida até 29/06/2026, para atividade de Extração dos bens 
minerais, areia, argila e saibro, fora de recursos hídricos, em Santarém/Pa.

Protocolo: 833361

GraForMULa - 
iNdÚstria, coMÉrcio e serViÇos Ltda 

Torna público que recebeu da SEMMa/STM, a licença de instalação - li Nº 
2022/0000042, válida até 02/07/2024, para atividade de Parcelamento do 
solo/loteamento/desmembramento, sem fracionamento, em Santarém/Pa.

Protocolo: 833363

J. r. o. LiNs coNVeNieNcia 
Torna público que requereu junto a SEMMa/STM, a renovação da licença de 
operação - lo n° 2020/0000056, sob o processo nº 2022.rlo.0000650, para 
atividade de Bar especializado em servir bebidas, com entretenimento, em 
Santarém/Pa

Protocolo: 833365

i soares de araUJo eireLi 
Torna público que recebeu da SEMMa/STM, a licença Prévia - lP nº 
2022/0000036, válida até 30/06//2023, para atividade de Parcelamento do 
solo/loteamento, em Santarém/Pa.

Protocolo: 833360

s & L Ltda 
Torna público que recebeu da SEMMa/STM, a licença de operação - lo nº 
2022/0000126, válida até 06/07/2026, para atividade de comercio varejista 
de combustíveis para veículos automotores - posto revendedor/abastecimen-
to, exceto posto flutuante, em Santarém/PA.

Protocolo: 833367

cÂMara MUNiciPaL de MaritUBa
coNtrato Nº 01/2022

data da assiNatUra: 20/07/2022
ViGÊNcia: eXercÍcio FiNaNceiro de 2022

Processo: Nº 02/2022, PreGÃo eLetrÔNico Nº 02/2022
objeto: fornecimento de suprimentos de informática;
contratante: câmara Municipal de Marituba, representada pelo seu Presiden-
te allan augusto Matos Besteiro;
contratada: iNTErToN coMÉrcio E iMPorTaÇÃo lTda, 
cNPJ 00.968.806/0001-78;
Natureza da despesa: 3.3.90.30.17.00;
Valor: r$ 113.573,16 (cento e treze mil quinhentos e setenta e três reais e 
dezesseis centavos).

Protocolo: 833369

a eMPresa tUcUrUÍ eMPreeNdiMeNtos ParticiPaÇões 
NeGÓcios iMoBiLiÁrios & coNstrUÇÃo de ediFÍcios Ltda 

cNPJ: 05.427.655/0001-64 
localizada na rua lauro Sodré, 675, bairro São José, Tucuruí-Pa, torna pú-
blico que requereu e recebeu da SEMMa Tucuruí/Pa a renovação da lP e li 
Nº 084/2020.

Protocolo: 833370

a empresa Best traNsPortes e coNstrUÇões Ltda 
com cNPJ 83.332.908/0005-53 

Torna público que recebeu da SEcrETaria MUNiciPal da GESTÃo do MEio 
aMBiENTE dE alTaMira- SEMMa /Pa, a licENÇa dE oPEraÇÃo - lo nº 
202200000182, com validade até o dia 11/07/2024 para exercer a atividade 
de caNTEiro dE oBraS coM iNSTalaÇÕES adMiNiSTraTiVaS E oUTraS 
aTiVidadES dE aPoio (oficiNa, TaNcaGEM, USiNa dE aSfalTo, ENTrE 
oUTraS). Situada na Ernesto acioly KM 45 letra a, S/N, Bairro rural de alta-
mira, Município de alTaMira/Pa.

Protocolo: 833371

XiNGUara iNdÚstria e coMÉrcio s/a  
eM recUPeraÇÃo JUdiciaL  

cNPJ MF Nº.  83.571.083/0001-04 
eMPresa BeNeFiciÁria dos iNceNtiVos Fiscais do FiNaM 

asseMBLeia GeraL ordiNÁria e eXtraordiNÁria 
coNVocaÇÃo 

Ficam convidados os senhores acionistas para se reunir em aGo e aGE, 
no dia 08.08.2022, às 09:00 horas, na sede social da companhia, localizada 
na rodovia Pa 150, Km 2,5 - área “c”, centro - cEP 68.555-330, na cidade de 
Xinguara, Pará, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) mudança 
de endereço do escritório administrativo onde centraliza as decisões admi-
nistrativas da empresa; b) eleição da diretoria; c) autorização para encer-
ramento da filial em cajamar/SP; e d) outros assuntos conexos e correlatos 
de interesse da sociedade. Xinguara/Pa, 20.07.2022. alexandre afonso B. 
alves - diretor Presidente.

Protocolo: 833372
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