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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, 
licença de instalação - li, e a autorização de Supressão Vegetal - aSV para 
as redes de distribuição rural de Energia - rdr “ET BarrEiraS,dE/PEdro 
PiNHEiro SoBriNHo filHo (id. 430019218)”, e para a rdr “Vc UNiÃo/
fraNciSco dE SoUSa (id. 430014481); aV TraNSaMaZÔNica/JoSEMar 
SoUSa da SilVa (id. 430016033)”, de tensão nominal 34,5 kV, localizadas 
na área rural do Município de itaituba, no Estado do Pará.

Protocolo: 693627

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 a 
rede de distribuição rural - rdr, tensão nominal 34,5 kV, para a obra: 1. Pro-
jeto - Vc 140 Norte, Zona rural / creudilene de aquino Barros / Evangelista da 
conceição / antonio rodriques Medina / Jovane Viana dos Santos / Vanildo Silva 
dos Santos / Elizangela Morreira / Josias ferreira da Silva / Geraldo Vasco da Silva 
/ Maria rosa Pereira Santos / carmelita Pessim laite / Selvino cabral / Josilene da 
Silva alves / Eliel de Souza Santos / Valdineia da Silva oliveira / rodrigo Brighen-
ti/ Wesla lopes de Melo / claudiomar ferreira / antonio Joaquim de oliveira /Mi-
chele de oliveira costa / Valmiro ribeiro liro / leidiane ferreira da Silva / aldirlei 
Souza Gomes / ademar de Moura e Silva / Perla Gomes Tavares / Natalino Bastos 
da Silva / Valcileia Morreira / Nildo de Souza Mota (id.430016770), localizadas na 
área rural do município de Medicilândia, Estado do Pará.

Protocolo: 693639

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a equatorial Pará distribuidora de energia s.a., torna público que rece-
beu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, a 
autorização  para a remoção de 270 indivíduos arbóreos, sendo 84 da espécie 
Bertholletia excelsa, localizadas as margens da rodovia Pa 254,  zona rural do 
município de Óbidos, no Estado do Pará.

Protocolo: 693636

seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 040/2021 - coM reGistro de PreÇo
o seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da comissão 
central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizara licitação, conforme abaixo:
oBJeto: aquisição de suprimentos de informática e material para encader-
nação, em atendimento ao SENai-dr/Pa, saldo da concorrência n° 020/2020, 
conforme Edital e anexo i.
aBertUra: 09 de setembro 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/

Belém (Pa), 18 de setembro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 693634

FUNdo MUNiciPaL de saÚde de trairÃo-Pa
aViso de LicitaÇÃo

o FUNdo MUNiciPaL de saÚde de trairÃo usando de suas atribuições 
legais vem através de seu pregoeiro deivide da Silva cruz tornar público os 
extratos de edital conforme abaixo:
Pregão eletrônico (srP) n° 042/2021FMs-Pe-srP, tipo Menor Preço 
por item, Modo de disputa aberto e fechado, Exclusiva para ME/EPP.
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para aQUiSiÇÃo dE oXiGÊNio MEdiciNal dESTiNadoS a aTEN-
dEr o fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE TrairÃo-Pa. data da abertura: 
01/09/2021 Horário: 08:00hrs (horário de Brasília-df).
integra do Edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departamen-
to de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida fernando Guilhon 
nº. s/n - Bela Vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município de Trairão. 
celso cirilo dos santos, Pregoeiro.

Protocolo: 693614

asMocoViN - 
associaÇÃo da coMUNidade ViLa NoVa 

TorNa PÚBlico QUE rEcEBEU da SEMaS/Pa a aUToriZaÇÃo Para EXPlo-
raÇÃo florESTal - aUTEf, N° 273781/2021 E a licENÇa dE aTiVidadE 
rUral - lar, N° 13378/2020, coM árEa aUToriZada dE 961,4966 Há, 
localiZado Na faZENda PEaEX Vila NoVa, ZoNa rUral, GlEBa Vila 
NoVa, No MUNicÍPio dE PraiNHa ESTado do Pará.

Protocolo: 693615

GioVaNi oLiNto MiLaNesi 
TorNa PÚBlico QUE rEcEBEU da SEMaS/Pa a aUToriZaÇÃo Para EXPlo-
raÇÃo florESTal - aUTEf, N° 273768/2021 E a licENÇa dE aTiVidadE 
rUral - lar, N° 13653/2021, coM árEa aUToriZada dE 603,4456 Há, 
localiZado Na faZENda SaNTa Maria, No MUNicÍPio dE aVEiro ESTa-
do do Pará.

Protocolo: 693616

HeLeNa MiLaNesi 
TorNa PÚBlico QUE rEcEBEU da SEMaS/Pa a aUToriZaÇÃo Para EXPlo-
raÇÃo florESTal - aUTEf, N° 273783/2021 E a licENÇa dE aTiVidadE 
rUral - lar, N° 13664/2021, coM árEa aUToriZada dE 570,5831 Há, 
localiZada Na faZENda SaNTa Maria, No MUNicÍPio dE aVEiro ESTa-
do do Pará.

Protocolo: 693618

JaQUeLiNe Maria scHMitZ MiLaNesi 
TorNa PÚBlico QUE rEcEBEU da SEMaS/Pa a aUToriZaÇÃo Para EXPlo-
raÇÃo florESTal - aUTEf, N° 273800/2021 E a licENÇa dE aTiVidadE 
rUral - lar, N° 13678/2021, coM árEa aUToriZada dE 403,4870 Há, 
localiZada Na faZENda riBEirÃo, No MUNicÍPio dE aVEiro ESTado 
do Pará.

Protocolo: 693621

Maria MaUriZete teiXeira coco 
TorNa PÚBlico QUE rEcEBEU da SEMaS/Pa a aUToriZaÇÃo Para EXPlo-
raÇÃo florESTal - aUTEf, N° 273791/2021, coM árEa aUToriZada dE 
631,5480 Há, localiZada Na faZENda NoVa Maria, No MUNicÍPio dE 
aVEiro ESTado do Pará.

Protocolo: 693623

aroLdo JosÉ de caMarGos
cPF nº 759.336.402-04 

Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade - SEMaS, a licença de operação - lo, sob processo nº 
2021/0000026223, para desenvolver a atividade de Transporte de Substân-
cias e Produtos Perigosos, localizada na av. lacatolica, Nº 197, bairro ara-
guaia, Marabá/Pa.

Protocolo: 693624

r7 iMPortaÇÃo e eXPortaÇÃo de Madeiras Ltda 
cNPJ/MF N° 37.220.446/0001-31 

Sito a R Cerâmica, n° 400, Nova União, CEP: 67.200-000, Marituba-PA, torna 
público: recebeu da SEMMa-MariTUBa/Pa a l. o. N° 0121/2020, processo 
n° 0252/2020, vál. até: 26/11/2021, atividade: desd. de mad. em tora para 
mad. serrada e seu beneficiamento/secagem.

Protocolo: 693625

aUto Posto taBocas Ltda 
cNPJ: 01.672761/0001-52 

Torna público que solicitou a SEMaS a rlo N° 10138/2016 para Transporte de 
Substâncias e Produtos Perigosos em São Miguel do Guamá/PA.

Protocolo: 693606

receBiMeNto de LiceNÇa de oPeraÇÃo (Lo)
PoUsada saLto tHaiMaÇU Ltda - ePP 

cNPJ Nº 01.700.445/0001-47 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Tu-
rismo de Jacareacanga (SEMaT/Jcr), no dia 30 de abril de 2021, através do 
processo nº 001/2021 a licença de operação - lo (em caráter de renovação), 
para a atividade de PoUSada coM iNfraESTrUTUra ESPEcialiZada EM 
TUriSMo dE PESca ESPorTiVa, localizada na rodovia da integração, Km 57, 
margem do rio São Benedito, sob as coordenadas medianas S 09°03’11” e W 
56º35’07”, Zona rural, município de Jacareacanga-Pa.

Protocolo: 693607

Marcos ViNicios NatiVidade Pessoa 
Portador do rG Nº 3773387 e do cNPF/MF. 692.487.102-04 

Torna público que recebeu junto a Secretaria Estadual do Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS, SUa licENÇa dE iNSTalaÇÃo Nº 3157/2021, 
com validade até 12/08/2024 para  instalação de um, PESQUE E PaGUE PES-
QUE E SolTE localizado na av. Hernane lameira Nº 839 Vila Nova no Municí-
pio de inhangapi/Pa.

Protocolo: 693609

cÂMara MUNiciPaL de MaraBÁ
ata de reGistro de PreÇo Nº03/2021-cMM

a câmara Municipal de Marabá, de acordo com o resultado do ProcESSo 
Nº16/2021-cMM, referente ao PrEGÃo PrESENcial dE rEGiSTro dE PrE-
Ço Nº03/2021-cPl/PPE/cMM, resolve registrar o preço da empresa SaBor 
do cHEff coMÉrcio dE aliMENToS EirEli ME no lote 01, nas quantidades 
estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as 
condições previstas no instrumento convocatório e na aTa de registro de Pre-
ço e em conformidade com a legislação vigente sobre a matéria.

ata de reGistro de PreÇo Nº04/2021-cMM
a câmara Municipal de Marabá, de acordo com o resultado do ProcES-
So Nº17/2021-cMM, referente ao PrEGÃo PrESENcial dE rEGiSTro dE 
PrEÇo Nº04/2021-cPl/PPE/cMM, resolve registrar o preço da empresa r. 
B. c. aTacadiSTa no lote 01, nas quantidades estimadas, de acordo com a 
classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no instru-
mento convocatório e na aTa de registro de Preço e em conformidade com a 
legislação vigente sobre a matéria.

ata de reGistro de PreÇo Nº05/2021-cMM
a câmara Municipal de Marabá, de acordo com o resultado do ProcES-
So Nº18/2021-cMM, referente ao PrEGÃo PrESENcial dE rEGiSTro dE 
PrEÇo Nº05/2021-cPl/PPE/cMM, resolve registrar o preço da empresa T S 
fraNco JÚNior coMÉrcio ME no lote 01, nas quantidades estimadas, de 
acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previs-
tas no instrumento convocatório e na aTa de registro de Preço e em confor-
midade com a legislação vigente sobre a matéria.
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