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eMPresariaL
.

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2021
o SESi - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
oBJeto aquisição de 03 (três) minis PC´s LV XE, em atendimento as neces-
sidades do SESi-dr/Pa, conforme edital e anexo i.
aBertUra: 26 de outubro de 2021.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 15:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comercial 
e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - 
http://fiepa.org.br/.
Poderá também ser obtido através do site do BB, no endereço eletrônico do 
Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br

Belém (Pa), 15 de outubro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 716681

BraGaNca & caMacHo Ltda 
cNPJ nº 22.950.521/0001-42 

Torna público que sob o processo n° 034/2021 (prot.. 0164/2021) , requereu 
à SEcrETaria MUNiciPal dE MariTUBa - SEMMa/MariTUBa lo para ativi-
dade de fabricação de preparados para limpeza, desinfetantes, inseticidas e 
afins, localizada no Município de Marituba, Estado do Pará.

Protocolo: 716682

BraGaNca & caMacHo Ltda 
cNPJ nº 22.950.521/0001-42 

Torna público que sob o processo n° 035/2021 (Prot. 0165/2021), requereu 
à SEcrETaria MUNiciPal dE MariTUBa - SEMMa/MariTUBa lo para ati-
vidade de fabricação de velas, localizada no Município de Marituba, Estado 
do Pará.

Protocolo: 716684

cÂMara MUNiciPaL de MediciLÂNdia
aViso de ratiFicaÇÃo

iNeXiGiBiLidade Nº 003/2021 
a câmara Municipal de Medicilândia, torna pública em cumprimento ao 
disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, a ratificação da Inexigibilidade de 
licitação nº003/2021, ocorrida em 07/10/2021, em conformidade com o pro-
cesso em epígrafe e considerando que foram atendidas as prescrições legais 
pertinentes, com base legal no art. 25, inciso ii, c/c o art. 13, inciso i da lei 
nº 8.666/93 e suas alterações, fica ratificada a inexigibilidade de licitação nos 
termos a seguir, que é publicada,  e tem por objeto prestação de serviços de 
empresa especializada em consultoria e  assessoria para atualização da lei 
orgânica do Município de Medicilândia e do regimento interno da câmara 
Municipal, e tem por contratada: associação Brasileira de câmaras Municipais 
aBracaM, cNPJ 03.047.782/0001-02, no valor total r$ 26.000,00 (vinte e 
seis mil reais).

eXtrato de coNtrato iNeXiBiLidade N.º 003/2021 
Partes: contratante: câmara Municipal de Medicilândia 

cNPJ n.º 14.136.212/0001-05: contratada: associação Brasileira de câma-
ras Municipais - aBracaM, cNPJ 03.047.782/0001-02; coNTraTo n.º 011/2021 
no valor total de r$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais); vigência: 02 (dois) meses; 
Objeto: Prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Asses-
soria e consultoria para atualização da lei orgânica e regimento interno da 
câmara Municipal de Medicilândia, conforme processo de inexigibilidade de 
licitação n.º 003/2021; fontes de recursos: 2.001 - 3.3.90.35.00 Serviços de 
consultoria; assinatura do contrato: 15.10.2021.

Protocolo: 716685

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2021
o SESi - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
oBJETo contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e 
fornecimento de vale alimentação, em atendimento as necessidades do SESi-
dr/Pa, conforme edital e anexo i.
aBertUra: 26 de outubro de 2021.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comercial 
e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - 
http://fiepa.org.br/.
Poderá também ser obtido através do site do BB, no endereço eletrônico do 
Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br

Belém (Pa), 15 de outubro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 716675

o interessado sr. aLVirair GoNÇaLVes rios, Placas/Pa 
cPF N° 058.807.851-49 

Torna público que recebeu a aUTEf N° 273812/2021 e lar N° 13686/2021, 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará- SE-
MaS/Pa, referente ao processo n° 2021/14174- PMfS/Poa.

Protocolo: 716676

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, a licença Prévia (lP), a 
licença de instalação (li), e a autorização de Supressão Vegetal (aSV) para 
as Redes de Distribuição Rural - RDR, tensão nominal 34,5 kV, denominadas 
“ProJETo: id. 430025658 - ET BarrEiraS, dE, 51, ESTrada dE BarrEi-
raS, KM 11, raMal H / diEGo liMa da SilVa (PrioridadE 0)” e para a 
rdr “ProJETo: id. 430025674 - Vc SÃo BENEdiTo, 25, coMUNidadE SÃo 
BENEdiTo / TErEZiNHa dE JESUS dE aSSiS MacEdo (PrioridadE 0)”, 
localizadas na área rural do Município de itaituba, no Estado do Pará.

Protocolo: 716678

HiGieNiZadora caraJÁs Ltda
cNPJ nº 05.448.978/0001-34 

Torna público que requereu a SEMMa-caSTaNHal, a lo para atividade de 
prestação de serviço com substâncias e produtos perigosos /fitossanitários 
/domissanitários com utilização de controle de pragas e vetores, dentro do 
limite municipal, localizada na Tv. floriano Peixoto, 4046, Nova Estrela, muni-
cípio de castanhal/Pa através do protocolo n°00184/2021.

Protocolo: 716639

aMaZoNFrUtas PoLPas de FrUtas da aMaZÔNia Ltda 
cNPJ: 02.736.703/0001-08, 

TorNa PÚBlico QUE SoliciToU SUa rENoVaÇÃo dE licENÇa dE oPE-
raÇÃo aMBiENTal-lo, JUNTo a SEcrETria MUNiciPal dE MEio aMBiEN-
TE do MUNicÍPio dE SaNTa BárBara do Pará/Pa - SEMMa, SoB o Nº 
0009/2021, coNforME o rEQUEriMENTo 0035/2021, EXPEdido EM 
08/09/2021, coM ValidadE aTÉ dE 365 diaS.

Protocolo: 716654

a empresa ÁGUas de sÃo FraNcisco coNcessioNÁria 
de saNeaMeNto s.a. 

com cNPJ 19.161.754/0001-51
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de MEio aMBiENTE E dESEN-
VolViMENTo EcoNÔMico dE BarcarENa - Pa, a licença de instalação li nº 
012/2021, com validade 19/08/2022, para atividade coleta, Transporte, Estação 
Elevatória, Tratamento e destinação final de Esgoto Sanitário, localizado na rua 
Eugênio Pantoja, S/Nº, Bairro Pioneiro, município de Barcarena - Pa.

Protocolo: 716655

a empresa ÁGUas de sÃo FraNcisco coNcessioNÁria 
de saNeaMeNto s.a.

com cNPJ 19.161.754/0001-51 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de MEio aMBiENTE E dE-
SENVolViMENTo EcoNÔMico dE BarcarENa - Pa, a licença Prévia lP nº 
012/2021, com validade 18/08/2022, para atividade coleta, Transporte, Esta-
ção Elevatória, Tratamento e destinação final de Esgoto Sanitário, localizado 
na rua Eugênio Pantoja, S/Nº, Bairro Pioneiro, município de Barcarena - Pa.

Protocolo: 716656

otÁVio Mota costa 
cPF 720.053.192-87 

Torna público que Requereu da Semma LO para lavrar e beneficiar Ouro no
Garimpo cristal, Mun. itaituba/Pará. Processo 1009/2021.

Protocolo: 716657

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de Meio aMBieNte 

e sUsteNtaBiLidade
terMo de coMProMisso Para aJUstaMeNto de coNdUta Nº 04 /2021
terMode coMProMisso Para aJUstaMeNto de coNdUta ceLe-
BradoeNtre a secretaria de estado de Meio aMBieNtee sUs-
teNtaBiLidadee recUrsos MiNerais do BrasiL s/a - rMB.
a secretaria de estado de Meio aMBieNte e sUsteNtaBiLidade - se-
Mas, pessoa jurídica de direito público, inscrita no cNPJ n° 34.921.783/0001-
68,com sede na Travessa lomasValentinas, n° 2717, cEP n° 66095-770, Be-
lém-Pa, nesteato representada por rodolPHo ZaHlUTH BaSToS, Secretário 
adjunto deGestão e regularidade ambiental, inscrito no rG nº. 2381772/Pc 
e cPf nº 442.886.112-53, residente e domiciliado em Belém, Estado do Pará, 
nos termos daPortaria/SEMaS nº 994, de 02 de julho de 2021, doravante 
denominada coMProMiTENTE, e de outro lado, rEcUrSoS MiNEraiS do 
BraSil S/a - rMB, pessoa jurídica de direito privado, inserida no cNPJ n° 
09.277.745/0001-77, comsede administrativa à av. celTeodolino, Pereira de 
araújo, n° 1273, sala 808, 8° andar, Edifício Executivo, centro, Estado do 
araguaia/MG, cEP: 38440-062, representado por seu titular, o senhor Sa-
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