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Pedido de reNoVaÇÃo de LiceNÇa aMBieNtaL 
de oPeraÇÃo - Lo

aMericaNo coMÉrcio de PetrÓLeo Ltda 
cNPJ 63.884.696/0001-86 

torna público que está rEQUErENdo à secretaria Municipal de Meio ambiente 
de Ananindeua - SEMA a Renovação da LO para o Comércio Varejista de Com-
bustíveis para Veículos automotores com o endereço na rod Br 316 KM 08 Nº 
860, ananindeua-Pa através do requerimento código r093721.

Protocolo: 706334

a empresa BLUe tiMBer FLorestaL Ltda
inscrita no cNPJ 08.759.125/0001-01 

torna Público que recebeu da secretaria Estadual de Meio ambiente e sustenta-
bilidade - sEMas/Pa, a aUtEf N° 273823/2021.

Protocolo: 706335

a empresa LNG iNdÚstria e coMÉrcio de Madeira Ltda 
inscrita no cNPJ 02.316.468/0002-04 

torna Público que solicitou a secretaria Estadual de Meio ambiente e sustentabi-
lidade - sEMas/Pa licença de operação de Porto.

Protocolo: 706336

a sra soLaNGe FerNades da siLVa
inscrita no cPF 894.840.452-00

torna Público que recebeu da secretaria Estadual de Meio ambiente e sustenta-
bilidade - sEMas/Pa, a aUtEf N° 273735/2021.

Protocolo: 706337

associaÇÃo Biotec-aMaZÔNia
eXtrato da resoLUÇÃo Nº 028/2021

coNseLHo de adMiNistraÇÃo
EMENta: altera o Estatuto da associação Biotec-amazônia, visando à criação 
de núcleos de representação, escritórios e filiais fora da sede, e para permitir a 
reformulação da estrutura da diretoria.
aProVada EM rEUNiÃo do coNsElHo dE adMiNistraÇÃo da BiotEc-aMa-
ZÔNia do dia 31/08/2021.
disPoNÍVEl Na ÍNtEGra EM: http://biotecamazonia.com.br.

Protocolo: 706338

editaL N.º 05/2021
a PresideNte da coMissÃo eLeitoraL do coNseLHo reGioNaL 
de odoNtoLoGia do ParÁ, faz saber que por força de determinação cons-
tante na decisão judicial proferida, em caráter liminar, no Mandado de Segurança 
nº 1031428-20.2021.4.01.3900, retifica-se o Edital nº 04/2021, para acrescen-
tar as informações referentes aos componentes efetivos e suplentes da chapa nº 
02, em consequência, concorrerá à eleição para a renovação do corpo dirigente 
do cro/Pa, convocada através do Edital n.º 02/2021, publicado no d.o.E. de 
02/07/2021. as demais cláusulas de operacionalização das eleições previstas no 
Edital nº 04/2021 permanecem inalteradas.

Belém, 17 de setembro de 2021.
GYseLLe riBeiro de carVaLHo oLiVeira

Presidente da comissão Eleitoral do cro/Pa
Protocolo: 706339

toFoLi iNd. e coM. de Madeiras eireLi 
cNPJ 05.578.390/0001-03 

torna público que requereu licenciamento ambiental para sua atividade indus-
trial, junto a SEMMA-Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Município de Santa 
Barbara do Pará-Pa.

Protocolo: 706340

toFoLi iNd. e coM. ePP 
cNPJ 13.806.113/0001-20 

torna público que requereu licenciamento ambiental para sua atividade indus-
trial, junto a SEMMA-Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Município de Santa 
Barbara do Pará-Pa.

Protocolo: 706341

aLaNa tHais LoBato de soUZa 
Comunica que solicitou junto a SEMMA/ACARÁ, renovação da LO 044/2019 para 
extração de areia, em uma areá localizada no município de acará/Pa.

Protocolo: 706342

MiNeraÇÃo ParaGoMiNas s.a.
a Mineração Paragominas s.a. (cNPJ 12.094.570/0004-10) torna público 
que protocolou, em 31/08/2021 (doc. nº 2021/28778, Processo nº 2011/26600) 
- na secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade (sEMas/Pa), 
Solicitação de Autorização de Supressão de Vegetação - ASV em floresta secun-
dária em 4,02959 ha para a realização de manutenção do Mineroduto da MPsa 
no trecho entre os Km 175 ao km 213+240, localizado nos municípios de acará, 
Moju e Abaetetuba, bem como comunicado de Limpeza de Vegetação Secundária 
em estágio inicial de regeneração em 35,13979 ha.

Protocolo: 706343

o MoViMeNto dos FocoLares Norte 
cNPJ 050615540001-12 

tornar público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente e turismo 
do Município de Benevides - Pa - sEMMat, atraVÉs do ProcEsso Nº 202/2021 
licença de operação para atividade de cemitério horizontal de uso privado.

Protocolo: 706344

aLUNos coNcLUiNtes do eNsiNo MÉdio eJa 
No sistema Ead na instituição cEQP PotENcia MastEr sob o  ParEcEr 303/2016 
cEE/Pa - aUt. E crEdENc. 344 dE 13 dE oUtUBro dE 2016 iNscriÇÃo do inep 
N° 15168735. 

alunos concluíram em agosto/ setembro de 2021.
1.JosE Mario dE NoVaEs alVEs 2.saMUEl lEitE 3.tHalita alVEs dos saN-
tos silVa 4.aNdrEia dos saNtos PaiXao 5.MarcElo soarEs GoMEs da 
silVa 6.WilliaM scHNEWEiss QUEiroGa costa 7.BrUNo alBErt NUNEs 
da silVa 8.EVEliN raiaNE saNtaNa dE Matos 9.GUstaVo QUEiroZ dos 
saNtos 10.JaMilE dos saNtos silVa 11.Joao Vitor Batista saNtos 
12.JoNatHaN dE oliViEra rocHa 13.JosE JEfErsoN dE JEsUs saNtaNa 
14.lUiZ fErNaNdo PiNto da silVa 15.lUaN saNtos dE soUZa 16.ola-
Na MEsQUita calVacaNtE 17.rodriGo VEloso riBEiro dos saNtos 
18.stEfaNY EVEM  da silVa alBUQUErQUE  19.ValtEr  dE JEsUs carMo 
20.alEXaNdrE rUaN Nolasco da silVa 21.altaMiro NatiVidadE da sil-
VEira 22.aNa cristiNa araGÃo dos aNJos  23.BrUNa alVEs dE oliVEira 
24.carlos HENriQUE dE oliVEira BUlcÃo 25.clÓVis cardoso corrÊia 
26.crislaiNE silVa oliVEira  27.daVi BErriEl costa da silVa  28.diEGo 
BoENo da foNsEca  29.EdUardo EsMEraldo dE soUZa 30.HElias roN-
catE WicHEllo 31.EliÉZEr aParEcido aMaro 32.fEliPE MElo da silVa 
33.GilVaN da silVa saNtos 34.HEBErsoN BUENo caValcaNtE 35.JoÃo 
Vittor dE oliVEira dos saNtos 36.JosÉ GaBriEl saBiNo ViEira 37.lEtÍ-
cia dos saNtos NasciMENto 38.lUcas dE soUZa 39.lUcas GEisEl rocHa 
EdUardo 40.MarcoNdEs da silVa aBrEU 41.Maria da coNcEiÇÃo dE oli-
VEira 42.Marilia liMa da silVa 43.MatEUs WiliaM Zott taVarEs 44.rE-
NiÊ diEGo da silVa GoMEs 45.silMara saNtaNa GiMENEs  46.stÉfaNi 
BárBara dE aNdradE 47.taiNá ViEira dE liMa 48.tHiaGo Brito saNtos 
49.Uildo silVa dE oliVEira 50.Vitor costa fraNÇa 51.WEslEY da silVa 
GrEtZlEr  52.daVi cardoso PoNtEs 53.PaUlo JÚlio PErEira 54.sUEllEM 
dos saNtos NaZario 55.alBErto dos rEis MiKi 56.iNdira GaBriElli so-
arEs siMsEU 57.carlos aNdrE saNtos da silVa 58. lEila fErrEira lo-
PEs 59.lEaNdro rocHa dias 60.BrUNo soraEs da sila 61.alEXaNdrE NE-
VEs PErEira 62.Marcos PaUlo XaViEr saNcHo 63.JosE WEllYNGtoN dE 
araUJo GoMEs 64.lorraYNNE soBriNHa dos rEis 65.KEila cristiNa ro-
driGUEs 66.lUiZ fEliPE dE ProENca 67.saMaNtHa GaBriElY loPEs MEN-
dEs 68.orisMa fErrEira olaNda JUNior 69.GEaN cHEValiEr 70.dEBora 
BarBosa dE QUEiroZ 71.ElisEU caMPos. 72.faBiaNa cristiNa scHErrEr 
73.MoisÉs fErrEira dE oliVEira 74.rEGiaNE NaKaMasHi  75.sÉrGio Go-
MEs dE oliVEira 76.sidNÉia PErPÉtUa GUErrEiro

Protocolo: 706345

PiNHeiro JUNior & cia Ltda 
cNPJ nº 00.626.469/0001-30 

torna público que sob o processo n° 2019/2694 recebeu da sEMas, lo 
n°12850/2021 para atividade de empresa limpa fossa e higienização e presta-
ção de serviços com banheiros químicos, localizada no Município de Juruti, Estado 
do Pará.

Protocolo: 706346

cÂMara MUNiciPaL de MediciLÂNdia
aViso de ratiFicaÇÃo. disPeNsa Nº 003/2021 

a câmara Municipal de Medicilândia, torna pública em cumprimento ao dis-
posto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, a ratificação da Dispensa de Licitação nº 
003/2021, ocorrida em 27 de agosto de 2021, em conformidade com o processo 
em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinen-
tes, com base legal no art. 24, inciso X , da lei nº  8.666/93 e suas alterações 
posteriores, fica ratificada a dispensa de licitação nos termos a seguir, que é 
publicada, e tem por objeto contratação de pessoa física para a prestação de 
serviço de locação de imóvel comercial que atenda às necessidades da câmara 
Municipal de Medicilândia. o imóvel deverá ter as seguintes características: área 
total com o mínimo de 300 m² (trezentos metros quadrados), contando com 
no mínimo 200 (duzentos) m² de área construída, desembaraçado, concluído, 
localizado na região central Medicilândia (Pa), e tem por contratado iltomar car-
valho dos santos, cPf 616.641.702-00, no valor total de r$ 78.000,00 (setenta 
e oito mil reais).

eXtrato de coNtrato 
coNtrato Nº 009/2021 

dispensa nº 003/2021, Objeto: contratação de pessoa física para a prestação 
de serviço de locação de imóvel comercial que atenda às necessidades da câ-
mara Municipal de Medicilândia. o imóvel deverá ter as seguintes características: 
área total com o mínimo de 300 m² (trezentos metros quadrados), contando 
com no mínimo 200 (duzentos) m² de área construída, desembaraçado, conclu-
ído, localizado na região central Medicilândia. coNtrato Nº 009/2021. contra-
tante: câmara Municipal de Medicilândia. contratada: iltomar carvalho dos san-
tos. Valor total de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). Vigência 01/09/2021 
à 01/09/2022.

coNtrato Nº 010/2021
Pregão Presencial Nº 005/2021, Objeto: Contratação de Empresa para For-
necimento de Material de Expediente e informática, para atender as demandas 
da câmara Municipal de Medicilândia/Pa. coNtrato Nº 010/2021. contratante: 
câmara Municipal de Medicilândia. contratada: Papelaria Paixão ltda. Valor total 
de r$ 388.549,45 (trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e nove 
reais e quarenta e cinco centavos).Vigência 10/09/2021 à 31/12/2021.

Protocolo: 706347

FaZeNda GoMes oecHsLer 
localizado a margem esquerda do rio Guamá, torna se público que requereu 
junto a SEMAS/Capitão Poço, Renovação da Licença Ambiental Rural n 030/2019.

Protocolo: 706348
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