
diário oficial Nº 35.060   107Quinta-feira, 28 DE JULHO DE 2022

a eMPresa distriBUidora FLaMed HosPitaLar eireLi 
cNPJ  N° 11.888.791/0001-54 

TorNa-SE PÚBlico QUE rEcEBEU da SEcrETaria  MUNiciPal dE MEio 
aMBiENTE - SEMa a licENÇa aMBiENTal dE oPEraÇÃo - lo N° l07522, 
Para  coMÉrcio aTacadiSTa dE iNSTrUMENToS E MaTEriaiS dE USo 
MÉdico, cirUrGico HoSPiTalar, laBoraTorial E faBricaÇÃo dE MÓ-
VEiS HoSPiTalarES, coM SEdE Na rUa aNa criSTiNa, N°  04a, áGUaS 
BraNcaS, aNaNiNdEUa/Pa, cEP 67033-680. aTraVÉS do rEQUEriMENTo: 
r063722.

Protocolo: 833373

PeroLa coMÉrcio e serViÇos Ltda 
localizada na rod. Pa 451, KM 3,5, Mun. de Tomé açu/pa, vem tornar publico 
que requereu junto à SEMMa/ToME aÇU licença de operação para a ativ. de 
Serraria com desdobramento de Madeira, Protocolo: 8107/2021 e processo: 
5982/2022.

Protocolo: 833374

seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 023/2022 (srP)
o SENai - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
oBJeto: aquisição de material para estoque do almoxarifado central do SE-
Nai-dr-Pa, localizado no cEP GVa, conforme edital e anexo i.
aBertUra: 17 de agosto de 2022.
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), 28 de julho de 2022.
raÍssa FerNaNdes seNNa aLVes

Pregoeira.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 833389

J c siLVa iNdUstria e coMercio de Madeiras 
cNPJ. Nº34.987.113/0001-44 

Est. do Jutai, km 02, torna se público que recebeu da SEMaT-Senador José 
Porfírio, a licENÇa dE oPEraÇÃo N° 020/22- processo N° 016/22 serraria 
com desdobro e beneficiamento e marcenaria.

Protocolo: 833391

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
aviso de Homologação e adjudicação; Modalidade: PreGÃo PreseN-
ciaL Nº 002/2022 cMa. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcia-
lida do raMo PErTiNENTE Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS locaÇÃo dE 
EQUiPaMENToS dE SoM E ilUMiNaÇÃo (coM SErViÇo dE oPErador). 
TraNSMiSSÃo dE MÍdia ViSUal EM rEdES SociaiS, TraNSMiSSÃo dE 
liVE ao ViVo No facEBooK E EM oUTroS MEioS dE coMUNicaÇÃo, iN-
clUiNdo o USo dE EQUiPaMENToS ProfiSSioNaiS, EM aTENdiMENTo À 
cÂMara MUNiciPal dE aNaPU/Pa. Vencedora do certame: a S da SilVa-ME 
inscrita no cNPJ: 45.692.483/0001-70, com o valor total de r$ 180.600,00 
(cento e oitenta mil e seiscentos reais). Homologo a licitação na forma da lei 
nº 8.666/93 WHaNdeiLoN de carVaLHo saNtos - Vereador/Presi-
dente. anapu/Pa, 27 de julho de 2022.

MeireLaNe de oLiViera costa
Pregoeira

Protocolo: 833387

a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Sa-
neamento a licença de operação para atividade de torre de telefonia móvel 
(PaMrK01) localizada na rua cristóvão Santos, n°511, centro, Mãe do rio/
Pa, através do n°014/2022.

Protocolo: 833382

PacYH01
a cLaro s.a., inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de cur-
ralinho/Pa - SEMMa, a licença de operação Nº 019/2022, para a atividade de 
Torre de Telefonia Móvel (PacYH01), através do Processo Nº 066/2022, com 
endereço na Tv. São luis, S/n, Marambaia, curralinho/Pa.

Protocolo: 833384

iNstitUto de PreVidÊNcia dos serVidores 
do  MUNicÍPio de soUre - iPsMs

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade
o PresideNte do iPsMs, no uso de suas atribuições que lhe são conferi-
das pela lei orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da 
lei número 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo 
n° 003/2022, que teve como objetivo para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ES-
PEcialiZada Para PrESTaÇÃo coNfEcÇÃo dE aValiaÇÃo aTUarial do 
EXErcÍcio dE 2022, coM fiNalidadE dE BaiXar o criTErio “EQUilÍBrio 

fiNaNcEiro E aTUarial - ENcaMiNHaMENTo NTa, draa e rESUlTadoS 
daS aNáliSES”. considerando o que consta do processo administrativo que 
trata da contratação da empresa dValoNi coNSUlToria lTda, inscrita no 
cNPJ nº. 23.540.416/0001-06, vem raTificar a declaração de inexigibilida-
de de licitação para a contração da referida empresa supracitada, determinan-
do que  se proceda a publicação do devido extrato.
soure, 26 de julho de 2022.
o PresideNte do iPsMs, no uso de suas atribuições que lhe são conferi-
das pela lei orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da 
lei número 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo 
n° 004/2022, que teve como objetivo para coNTraTaÇÃo dE coNSUlTo-
ria PrEVidENciária coM fiNalidadE dE oBTENÇÃo do crP, coNfEcÇÃo 
doS dEMoNSTraTiVoS PrEVidENciárioS dair, diPr E dPiN, PrEParar E 
aliMENTar o cadPrEV. considerando o que consta do processo administra-
tivo que trata da contratação da empresa JoSE carloS dE SoUSa araUJo, 
inscrita no cNPJ nº. 11.883.650/0001-49, vem raTificar a declaração de 
inexigibilidade de licitação para a contração da referida empresa supracitada, 
determinando que  se proceda a publicação do devido extrato.

Soure, 26 de julho de 2022.
Jose Maria Peixoto ramos

Presidente do iPSMS
Protocolo: 833385

Posto FÊNiX coMeÉrcio de coMBUstÍVeis Ltda 
cNPJ: 43.939.666/0001-12

localizado na rodovia Pa 263, Bairro industrial, torna público que está reque-
rendo junto a SEMaSa/Breu Branco-Pa, a licença de operação para a atividade 
de Comercio atacadista de produtos inflamáveis/ químicos e postos de serviços/
abastecimento. Posto revendedor/posto de abastecimento.

Protocolo: 833377

L. V. L. MateriaL de coNstrUÇÃo 
coMÉrcio e iNdÚstria Ltda, 

Torna público que requereu junto a SEMMa/rUrÓPoliS, a renovação da li-
cença de operação - lo n° 0030/2020, sob o protocolo nº 029, para atividade 
de Extração de minério de uso na construção civil (saibro/argila, fora de re-
cursos hídricos), em rurópolis/Pa.

Protocolo: 833379

seBastiÃo rodriGUes de seNa JUNior 
cPF 789.528.592-00 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Sali-
nópolis/Pa, a licença de instalação - li nº 072/2022, válida até 12/07/2023, 
para atividade de construção Edifício Unifamiliar, em Salinópolis/Pa.

seBastiÃo rodriGUes de seNa JUNior 
cPF 789.528.592-00 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Sa-
linópolis/Pa, a licença Prévia - lP nº 068/2022, válida até 12/07/2023, para 
atividade de construção Edifício Unifamiliar, em Salinópolis /Pa.

Protocolo: 833380

cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente (SEM-
Ma) a licença de operação para a atividade de Torre de Telefonia Móvel (Pa-
cPN08), localizada rua Manoel de Souza aguiar, Qd 06, lote 25, loteamento 
Portal capanema, capanema/Pa, sob o Nº 093/2022.

Protocolo: 833381

NoVa era iNdÚstria coM. eXPortaÇÃo de Madeiras Ltda
cNPJ nº 08.242.838/0001-01 

rua agropalma, S/N, Bairro: alto, Moju/Pa torna público que requereu da 
SEcTEMa/Moju renovação da lic. de operação nº072/2020 para atividade 
de desd. de mad. em tora para prod. de mad. serrada e seu beneficiamento 
através do processo 405/2022.

Protocolo: 833395

cÂMara MUNiciPaL de tracUateUa
aVisos de LicitaÇÃo 

a câmara de tracuateua, torna público aos interessados que realizará licita-
ção, conforme informações seguintes:  PrEGÃo ElETrÔNico Nº 003/2022, tipo 
menor preço unitário. contratação de Pessoa Jurídica Para locação de veículos 
automotores (carro e moto), para atender as atividades diárias dos Servidores 
da câmara Municipal de Tracuateua/Pará. abertura: 10/08/2022, às 10:00hs. 
o edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Mural de licitações/TcM/
Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site www.camaratracuateua.
pa.gov.br. Julienderson Farias Monteiro - Pregoeiro.

Protocolo: 833396

NoVa era iNdÚstria coM. eXPortaÇÃo de Madeiras Ltda 
cNPJ nº 08.242.838/0001-01 

rua agropalma, S/N, Bairro: alto, Moju/Pa torna público que requereu da 
SEcTEMa/Moju renovação da lic. de operação nº073/2020 para atividade 
de rampa para movimentação de carga e marina (porto de apoio) através do 
processo 404/2022.

Protocolo: 833392
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