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as GoLd rePreseNtaÇÕes coMerciais Ltda 
empresa inscrita no cNPJ: 43.577.904/0001-97 

Sito à rodovia Transamazônica av. Belém nº 25 Bairro comércio  Bairro Zona 
rural em itaituba - Pa, torna público que recebeu da Secretaria de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS a licença de operação (l.o.) 
nº 132666/2022, para a atividade de coMÉrcio aTacadiSTa dE ProdU-
ToS dE EXTraÇÃo MiNEral, EXcETo coMBUSTiVEiS, com validade até 
25/01/2024.

Protocolo: 754264

daVid araÚJo Mota
cPF: 826.165.585-72 

Torna público que recebeu da SEMMa (Secretaria Municipal de Meio ambien-
te) a licença ambiental rural - lar n° 01/2022 válida até 20/01/2026, para 
a atividade de bovinocultura da fazenda Buritirana, localizada na Vicinal itai-
nópolis Km 12, zona rural, Marabá-Pa.

Protocolo: 754266

cÂMara MUNiciPaL de saNta Maria das Barreiras
ratiFicaÇÃo da aUtoridade sUPerior

iNeXiGiBiLidade 003/2022
Nos termos do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93, acolho parecer exara-
do no processo de Inexigibilidade nº 003/2022, e ratifico a inexigibilidade de 
licitação para contratação da empresa: dENNYS da SilVa lUZ SociEdadE 
iNdiVidUal dE adVocacia, cNPJ: 41.000.136/0001-89, tendo como ob-
jeto: Contratação de uma empresa ou profissional para prestar Serviços de 
assessoria e consultoria Jurídica no âmbito legislativo para a câmara Munici-
pal de Santa Maria das Barreiras - Pa, exercício 2022, sendo valor mensal de 
r$ 10.000,00 (dez Mil reais), perfazendo o total de r$ 120.000,00 (cento e 
Vinte Mil reais) até 31 de dezembro de 2022.

extrato do contrato nº 003/2022, firmado em 18/01/2022, com a empre-
sa: dENNYS da SilVa lUZ SociEdadE iNdiVidUal dE adVocacia, cNPJ: 
41.000.136/0001-89, objeto: contratação de empresa para assessoria jurí-
dica na área legislativa a serem prestado à câmara municipal de Santa Maria 
das Barreiras - Pa, exercício 2022. amparo: iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo 
Nº 003/2022, Vigência: 03/01/2022 a 31/12/2022, recurso orçamentário: 
recursos próprios, Valor r$ 120.000,00 (cento e Vinte Mil reais) Signatários: 
pelo contratante: WiraToN rESENdE da SilVa, cPf: 400.035.902-9 e pelo 
contratado: dENNYS da SilVa lUZ, cPf: 467.651.232-53. santa Maria das 
Barreiras - Pa, 18 de Janeiro de 2022.

Protocolo: 754262

cÂMara MUNiciPaL de saNta Maria das Barreiras
ratiFicaÇÃo da aUtoridade sUPerior

iNeXiGiBiLidade 001/2022
Nos termos do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93, acolho parecer exarado 
no processo de Inexigibilidade nº 001/2022, e ratifico a inexigibilidade de 
licitação para contratação da empresa: carloS GodoY SociEdadE iNdi-
VidUal dE adVocacia, cNPJ: 20.446.138/0001-26, tendo como objeto: 
Contratação de uma empresa ou profissional para prestar Serviços de As-
sessoria e consultoria Jurídica para a câmara Municipal de Santa Maria das 
Barreiras - Pa, exercício 2022, sendo valor mensal de r$ 10.000,00 (dez Mil 
reais), perfazendo o total de r$ 120.000,00 (cento e Vinte Mil reais) até 31 
de dezembro de 2022.

Extrato do Contrato nº 001/2022, firmado em 18/01/2022, com a em-
presa: carloS GodoY SociEdadE iNdiVidUal dE adVocacia, cNPJ: 
20.446.138/0001-26, Objeto: Contratação de uma empresa ou profissional 
para prestar Serviços de assessoria e consultoria Jurídica para a câmara Mu-
nicipal de Santa Maria das Barreiras - Pa, exercício 2022. amparo: iNEXiGi-
BilidadE dE liciTaÇÃo Nº 001/2022, Vigência: 03/01/2022 a 31/12/2022, 
recurso orçamentário: recursos próprios, Valor r$ 120.000,00 (cento e Vinte 
Mil reais) Signatários: pelo contratante: WiraToN rESENdE da SilVa, cPf: 
400.035.902-9 e pelo contratado: carloS EdUardo GodoY PErES, cPf: 
633.946.182-49. santa Maria das Barreiras - Pa, 18 de Janeiro de 2022.

Protocolo: 754260

cÂMara MUNiciPaL de saNta Maria das Barreiras
Ratificação da Autoridade Superior

inexigibilidade 002/2021
Nos termos do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93, acolho parecer exara-
do no processo de Inexigibilidade nº 002/2022, e ratifico a inexigibilidade de 
licitação para contratação da empresa: MarrEiro coNSUlToria coNTáBil 
lTda - ME, cNPJ: 07.668.317/0001-40, tendo como objeto: contratação de 
uma empresa ou profissional para prestar Serviços de Assessoria e Consul-
toria contábil para a câmara Municipal de Santa Maria das Barreiras - Pa, 
exercício 2022, sendo valor mensal de r$ 15.000,00 (Quinze Mil reais), per-
fazendo o total de r$ 195.000,00 (cento e Noventa e cinco Mil reais) até 31 
de dezembro de 2021.
Extrato do Contrato nº 002/2022, firmado em 18/01/2022, com a empre-
sa: MarrEiro coNSUlToria coNTáBil lTda - ME, cNPJ: 07.668.317/0001-
40, Objeto: Contratação de uma empresa ou profissional para prestar Servi-
ços de assessoria e consultoria contábil para a câmara Municipal de Santa 
Maria das Barreiras - Pa, exercício 2022. amparo: iNEXiGiBilidadE dE li-

ciTaÇÃo Nº 002/2022, Vigência: 03/01/2021 a 31/12/2022, recurso orça-
mentário: recursos próprios, Valor r$ 195.000,00 (cento e Noventa e cinco 
Mil reais) Signatários: pelo contratante: WiraToN rESENdE da SilVa, cPf: 
400.035.902-9 e pelo contratado: loUriVal JoSE MarrEiro da coSTa, 
cPf: 318.763.402-82. santa Maria das Barreiras - Pa, 18 de Janeiro de 2022.

Protocolo: 754258
 

 
cÂMara MUNiciPaL de UrUarÁ

aViso de LicitaÇÃo
Publica Pregão eletrônico Nº 2022-00001 Processo administrativo 
Nº 92022001. oBJETo: registro de Preços para seleção de proposta mais 
vantajosa para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento 
de refeições prontas para atender a demanda da câmara Municipal de Uru-
ará-cMU. data da abertura: 11 de fevereiro de 2022. Horário: 12:00 horas 
local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital encontra-se disponível 
no seguinte endereço: av Perimentral Norte, s/nº centro de Uruará/Pa nos 
dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e no mural de licitações no portal 
do sitio TcM/Pa.

eXtrato de aditiVo
esPÉcie: 1º Termo aditivo de Prorrogação de Prazo de Vigência e acrés-
cimo de Valor ao contrato nº 001/2021-cMU. oriGEM: inexigibilidade nº 
6/2021-00001. oBJETo: contratação de empresa para prestação de Serviços 
Técnicos Especializados de assessoria e consultoria contábil na área de Ges-
tão Publica de Natureza contínua para atender demanda do Poder legislativo 
de Uruará. coNTraTada: aSSEcoN aSSESSoria coNTáBil lTda ME-cNPJ 
nº 08.867.159/0001-10. ViGÊNcia: 05/01/2022 a 05/01/2023. acrÉSci-
Mo rEaliZado de 5,45% sendo o valor de r$ 12.643,00 (doze mil seis-
centos e quarenta e três reais), passando o contrato ter o valor global de r$ 
151.716,00 (cento e cinquenta e um mil setecentos e dezesseis reais).

Protocolo: 754256

coNVocaÇÃo da asseMBLeia 
GeraL eXtraordiNÁria

o presidente do conselho deliberativo do iNstitUto sÃo cristÓ-
VÃo isc de acordo com o art. 17 e parg. 1° e 2° e art. 16 inciso 1° do 
estatuto do instituto, convoca todos os associados em dias com seus direi-
tos estatutários de acordo com o art. 9° inciso 1° e art. 10° inciso 1° e le-
tras (a), (B), (c) e (d) para a assembleia geral extraordinária que acontecerá 
dia 07/02/2022 às 15:00 h em primeira convocação e às 15:30 em segunda 
convocação, na av 9 de Janeiro 1962,Bairro cremaçao para discutir e aprovar 
as seguintes pautas.
Pauta
1° Eleição e posse do novo conselho deliberativo, diretoria executiva e con-
selho fiscal.
2° alteraçao do estatuto.
3° altorizar a nova diretoria eleita para regularizar todas às pendências jurídi-
cas, fiscais e orçamentárias do Instituto.
4° o que ocorrer.

Belem 25 de janeiro de 2022
salomao de sousa fernandes. cpf.84309601553 

Presidente do conselho deliberativo

Protocolo: 754254

taUÁ BrasiL PaLMa s.a.
Torna público que solicitou abertura de processo de pedido das licenças de 
operação para planta industrial localizada no município de Tailândia/Pa com 
as seguintes atividades: Extração de óleos brutos, de óleos de essências ve-
getais e de matérias graxas animais (Tipologia 1702),  Refino/preparação 
de óleo e gordura vegetal (Tipologia 119) e fertirrigação agrícola (Tipologia 
1921), Junto a Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustentabilidade - SE-
MaS/Pa, sob nº 2021/0000029624 em 03/09/2021.

Protocolo: 754251

aPia aUto ceNter
KareN cristiNa YUMi oGaWa Maestri

cPF: 932.375.532-04
Torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa de dom Eliseu/Pa a renovação da licença da operação nº 020/2019 
do processo nº 2939-0150-2019 sob protocolo nº 2021000312, para ativida-
de de comercio Varejista de combustível para Veículos automotores, situado 
no município de dom Eliseu/Pa.

Protocolo: 754252

c a Freitas do VaLe & cia Ltda ePP
com o cNPJ 07.740.777/0001-31 

Torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma, por meio do processo n° 102/2021, a renovação da licença de operação 
Nº 006/2020 para desenvolver a atividade de oficina mecânica, lanternagem 
e pintura, em capanema/Pa.

Protocolo: 754248
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