
154  diário oficial Nº 34.708 Quinta-feira, 23 DE SETEMBRO DE 2021

UrUará, com o tema central: “EfETiVaÇÃo do dirEiTo HUMaNo À SaUdE” 
- 30 aNoS dE SUS Na rEGiÃo XiNGU.
art. 2º - fica coNVocada a Xii coNfErENcia MUNiciPal dE SaÚdE do 
MUNiciPio dE UrUará, a realizar-se no dia 29 de outubro de 2021, no aU-
diTÓrio do la SallE, com inicio as 08:00 horas e término às 18:00 horas, 
conforme determinação legal no decreto n°. 150/2021/ PMU/GaB, de 17 dE 
SETEMBro dE 2021.

Protocolo: 708253

.

.

ParticULares
.

reFLorestadora MoJU acarÁ Ltda 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Sanea-
mento - SEMMaS, a lo nº002/2021 para Posto de abastecimento de produtos 
derivados do petróleo no município de Mãe do rio.

Protocolo: 708254
.

.

eMPresariaL
.

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso reLeVaNte de reVoGaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 061/2021
o sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da comissão 
central de licitação, através da comissão central de licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados, nos termos do subitem 10.6 do instru-
mento convocatório, que decidiu revogar/cancelar sine die o procedimento 
licitatório abaixo caracterizado:
oBJeto: contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de 
Manutenção Preventiva e corretiva para Sistemas de refrigeração tipo Ex-
pansão direta Vrf Multi-split com fluxo refrigerante Variável, Splits Hi Wall e 
Piso Teto e acJ, para a Unidade do SESi altamira, conforme Edital e anexo i..

Belém (Pa), 23 de setembro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 708135

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 085/2021
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 empresa especializada em serviços de engenharia 
para a realização de construção da quadra de futebol Society coberta, quadra 
de vôlei, centro de convivência, churrasqueiras, arquibancadas, banheiros, 
pórticos de acesso, estacionamento para implantação da Unidade SESi Bra-
gança, em atendimento das necessidades do SESi-dr/Pa, conforme edital 
e anexo i;
aBertUra: 15 de outubro de 2021.
LOCAL DA ABERTURA: Rodovia Bragança-Capanema, Km 4 - Vila Nova 
- Bragança - Pa, ceP: 68600-000 (seNai ceP Bragança).
HorÁrio da aBertUra: 11:00 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), 23 de setembro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 708136

a cerÂMica Mota (PaULo Pereira Mota & cia Ltda)
cNPJ 04.695.391/0001-67 

Torna público que está requerendo à Secretaria Municipal de Turismo e Meio 
ambiente -SEMMa de rio Maria- Pa, a renovação da licença de operação (lo) 
do processo 088/2020, para a atividade de registro de licença de argila, com 
endereço rodovia Br 150, saída para redenção.

Protocolo: 708152

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 Municipal de Meio ambiente do Município de Novo reparti-
mento, a dispensa de licença ambiental e autorização de Supressão, para a 
construção da rede de distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV, para a 
obra  1. Projeto id. 440009937_P1 - Vicinal Piolão, localizada no Município de 
Novo repartimento, no Estado do Pará.

Protocolo: 708157

cÂMara MUNiciPaL taiLÂNdia
aViso de LicitaÇÃo - 

toMada de PreÇo 2/2021-001
abertura dia 08/10/2021, às 09:00 horas, na sala de reuniões da câmara Munici-
pal, tipo Menor Preço Global, objeto contratação de Empresa para construção de 
cozinha, reforma da fachada e pintura da câmara Municipal de Tailândia. o edital 
encontra a disposição na cPl no horário de expediente, das 8:00hs às 12:00hs, 
em dias úteis e no site tailandia.pa.leg.br. tailândia-Pa, 22/09/2021. deNi-
soN resPLaNdes dos saNtos. Presidente da cPL.

Protocolo: 708158

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
A empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A, inscrita no CNPJ 
Nº 04.895.728/0001-80, inscrição estadual nº 15.074.480-3, localizada 
na rodovia augusto Montenegro, Km 8,5 Bairro: coqueiro, com atividade 
de distribuição de Energia Elétrica (ofício 001 2019 - dep. Joaquim Passa-
rinho comunidade dos colonos de Serra Pelada), torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente de curionópolis a licença Prévia 
e licença de instalação para a atividade acima citada. curionópolis, 20 de 
agosto de 2021.

Protocolo: 708155

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210041. oriGeM: caroNa Nº a/2021-00003cMP. 
coNtrataNte: cÂMara MUNiciPaL de ParaUaPeBas . coNtrata-
da: cLaro s.a.  oBJETo: adesão à ata de registro de Preços nº 001/2021, 
relativa ao Pregão Eletrônico da Secretaria de Estado de Planejamento e ad-
ministração SEPlad/dGl/SrP nº 007/2020, que tem como objeto: registrar 
os preços destinados à contratação de pessoa jurídica especializada na pres-
tação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) para atender aos órgãos e 
entidade do Poder Executivo Estadual, incluindo um sistema informatizado de 
gerenciamento on-line que permita a visualização e gerenciamento de todas 
as linhas móveis contratadas e faturas do Plano corporativo, além da cessão, 
em regime de comodato, de aparelhos telefônicos móveis, de acordo com as 
especificações contidas neste Termo de Referência, assim como a transmissão 
de dados para acesso à internet, incluindo todo o suporte técnico eventual-
mente necessário para estes serviços e o fornecimento de sistema de Busi-
ness intelligence (Bi), para os Órgãos da administração direta e Entidades 
da administração indireta do Poder Executivo do Estado do Pará, para aten-
der as necessidades da câmara Municipal de Parauapebas. Valor ToTal: r$ 
124.387,20 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte 
centavos). ViGÊNcia: 21 de Setembro de 2021 a 20 de Setembro de 2022. 
daTa da aSSiNaTUra: 21 de Setembro de 2021.

Protocolo: 707633

ZaNoL e tHoMaZ Ltda
cNPJ: 28.464.601/0016-50 

Propriedade, droGarias ULtra PoPULar 
localizada no município de Tucuruí-Pa, zona urbana, av. Veridiano cardoso, 
centro nº 890, requer junto à Secretaria Municipal de Meio ambiente-SEMMa 
Tucuruí, a licença de operação l.o, para atividade de comercio e varejista de 
produto farmacêutico sem manipulação de fórmulas.

Protocolo: 708096

a F da siLVa Neto ePP 
cNPJ nº 83.777.375/0001-90 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de São 
Miguel do Guamá - SEMMa, a licença de operação - lo nº 041/2021 para 
atividade de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância 
de produtos alimentícios - supermercados, localizada no município de São 
Miguel do Guamá/Pa

Protocolo: 708097

i. s. BarBosa itB Ltda 
Torna público que requereu junto a SEMMa/iTB, a renovação da licença de 
operação - lo nº 29/2021, sob Protocolo nº 876/2021, para atividade de 
comercio varejista de combustíveis para aviação, em itaituba/Pa.

Protocolo: 708089

aGÊNcia de saNeaMeNto de ParaGoMiNas 
ata de reGistro de PreÇos Nº 021/2021  

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-00001 - srP 
objeto:   aquisição de Produto Químico (cloro em Pastilha 200g), para ser 
utilizado no tratamento de água da estação de tratamento, sistema de poços 
artesianos e estação de tratamento de esgoto sanitário da agência de Sanea-
mento de Paragominas. Tendo como participante com o menor preço registra-
do, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame, a empresa: 
HidrodoMi do BraSil iNdÚSTria dE doMiSSaNEaNTES lTda, portadora 
do cNPJ (Mf) nº 08.406.359/0001-75 com o valor total de r$ 381.480,00 
(Trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais). Vigência: 
20/09/2021 a 20/09/2022. recurso: Próprio. Pgm: 23/09/2021. ordenado-
ra de despesa: rosilene Gomes costa - superintendente Geral.
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