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Beira rio iNd. e coM. de Madeiras eireLi-ePP  
cNPJ nº 04.562.818/0001-59

Vem tornar público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio am-
biente de Santa  Bárbara do Pará -SEMMa, através do protocolo nº 102/2022 
a renovação de sua licença de operação - lo nº 0016/202 , na Tipologia 
1401 desdobro de madeira em tora para  madeira serrada/laminada/faque-
ada, empresa situada na estrada caiçaua km 05 s/nº, município de Santa 
Barbara do Pará-Pa. 

Protocolo: 839076

PreGÃo PreseNciaL Nº 015/2022-PP
Processo adMiNistratiVo Nº 078/2022

objeto: aquisição de materiais de decoração e ornamentação, destinadas a 
secretaria Municipal de educação do Município de itaituba. Tipo: Menor 
preço por item. data de abertura: 23/08/2022, as 10:00 hora local. acesso 
ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações/solicita-
ções de editais: dicoM; e-mail:licita2017.itb@gmail.com, localizada na rod. 
Transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao Ginásio Municipal de itaituba-Pa. roni-
son aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 839072

traNsPortadora MaHLe Ltda 
cPF/cNPJ: 74.068.248/0002-01 

SITO À ROD RODOVIA SANTAREM/CUIABA BR 163, KM 1405 S/NR, LOTE 01 
a, iNTErior EM Trairao/Pa, TorNa PÚBlico QUE rEcEBEU Na daTa dE 
20/07/2022 da SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTa-
BilidadE - SEMaS/Pa, a licENÇa dE oPEraÇÃo (l.o) Nº13617/2022, Para 
aTiVidadE dE EMPrESa TraNSPorTadora dE SUBSTÂNciaS E ProdUToS 
PEriGoSoS, SoB o ProTocolo Nº 2017/25566 dE 02/08/2017.

Protocolo: 839069

aGÊNcia de saNeaMeNto de ParaGoMiNas 
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00002 
objeto: contratação de serviços de transporte, sendo 05 (cinco) caminhone-
tes 4x4 e 01 (um) veículo tipo caminhão ¾ (com motoristas) para atender a 
agência de Saneamento de Paragominas. data de abertura: 25/08/2022 as 
09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.
portaldecompraspublicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e 
das 14h às 17h, na sede da agência de Saneamento de Paragominas, sito na 
rua ilhéus, nº 678, Módulo ii, Paragominas/Pa. Pgm: 11/08/2022 cláudia 
alessandra de Jesus Pires - Pregoeira. Portaria n° 036/2021.

Protocolo: 839070

o empreendimento F W carLos e a M da siLVa Ltda 
inscrito no cNPJ n° 11.925.940/0001-08 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma, a licença de operação nº 073/2022 para desenvolver a atividade de 
comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, em capitão 
Poço - Pa.

Protocolo: 839077

BraGaNca & caMacHo Ltda 
cNPJ nº 22.950.521/0001-42 

Torna público que através do protocolo n° 357/2022 requereu à SEcrE-
Taria MUNiciPal dE MariTUBa - SEMMa/MariTUBa a renovação da lo 
N°114/2021 para atividade de fabricação de preparados para limpeza, desin-
fetantes, inseticidas e afins; fabricação de velas, localizada no Município de 
Marituba, Estado do Pará.

Protocolo: 839079

a rePar recicLaGeM iNdUstriaL 
de resÍdUos de aNiMais Ltda 

cNPJ: 07.382.924/0001-49
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente SEMMa/
Pa a licença de instalação de número 57/2022, Processo N°: 3400/2022 para a 
Atividade de Beneficiamento de Açaí (Caroço)/Refino/ Preparação de Óleo e Gor-
dura Vegetal com validade até 04/02/2023, localizada no endereço al. Quaruba 
N°24 Qd12 loTE24 Bairro: Maracacuera-icoaraci-Belém/Pará.

Protocolo: 839084

BraGaNca & caMacHo Ltda
cNPJ nº 22.950.521/0001-42 

Torna público que através do protocolo n° 358/2022 requereu à SEcrE-
Taria MUNiciPal dE MariTUBa - SEMMa/MariTUBa a renovação da lo 
N°115/2021 para atividade de fabricação de velas, localizada no Município de 
Marituba, Estado do Pará.

Protocolo: 839082

aViso de LicitaÇÃo Fracassada
PreGÃo eLetrÔNico N° 001/2022

o serviço autônomo de Água e esgotos- s.a.a.e, torna público que o Pregão 
Eletrônico n° 001/2022, objetivando contratação de empresa para aquisição 
de materiais de aplicação e medição de variáveis hidráulicas, para atender 
as necessidades do Serviço autônomo de água e Esgotos- SaaE/SiP, foi de-
clarado fracaSSado, em razão que nenhuma empresa atender a todas as 
exigências edilícias.

itaMara Pereira aMiNtas-PrEGoEira
Protocolo: 838943

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGotos – s.a.a.e.
PreGÃo eLetrÔNico  Nº 002/2022

o serviço autônomo de Água e esgotos- s.a.a.e, torna publico que re-
alizará licitação objetivando contratação de empresa para aquisição de ma-
teriais de aplicação e medição de variáveis hidráulicas, para atender as ne-
cessidades do Serviço autônomo de água e Esgotos de Santa izabel do Pará- 
SaaE/SiP; sessao pública: 24 de agosto de 2022, às 10hs, horário de brasília, 
www.comprasnet.gov.br. edital disponível: endereço eletrônico: http://www.
comprasnet.gov.br (uasg 927807) e TcM Pa – informações e-mail: sip.saae@
gmail.com.

itaMara Pereira aMiNtas
PrEGoEira

Protocolo: 838914
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