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a aLaN a s coNceiÇÃo 
cNPJ: 33.085.919/0001-84 

Torna público que recebeu da Secretaria de Meio ambiente e Sustentabilidade 
do Estado do Pará - SEMaS/Pa, a licença de operação N° 12.894/2021, Pro-
cesso n° 6474/2021, para atividade de Prestação de serviços fitossanitários/
domissanitários com utilização de controle de pragas e vetores.

Protocolo: 699531

sesi e o seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 071/2021
o sesi e o seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da 
comissão central de licitação, torna público para conhecimento dos interes-
sados que realizará licitação, conforme abaixo:
oBJeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
Segurança do Trabalho e Medicina ocupacional para as Unidades do SESi 
e SENai-dr/Pa em atendimento a legislação pertinente, especialmente ao 
E-social eventos de SST para empresas do grupo 3, conforme Edital e seu 
anexo i.
aBertUra: 17 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), 01 de setembro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 699532

sesi e o seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 072/2021
o sesi e o seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da 
comissão central de licitação, torna público para conhecimento dos interes-
sados que realizará licitação, conforme abaixo:
oBJeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
Solução de Backup em Nuvem para o SESi e SENai-dr/Pa, conforme Edital 
e seu anexo i
aBertUra: 17 de setembro de 2021.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
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), 01 de setembro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 699536

eXtrato de coNtrato
coNtrato adMiNistratiVo Nº-016/2021-cMiP

Processo adMiNistratiVo - cPL Nº-029/2021-cMiP
PreGÃo PreseNciaL Para reGistro 

de PreÇo Nº-PPsrP.002/2021-cPL-cMiP
ata de reGistro de PreÇo 002/2021 - cPL - cMiP

coNTraTaNTE: cÂMara MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ - Pa.
coNTraTada: a c siLVa coMercio de GeNeros eireLi - ePP, nome fan-
tasia diSTriBUidora Sao JorGE, cNPJ/Mf: 39.326.153/0001-69, vencedora 
dos itens: 6, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 28, 30, 34, 38, 40, 43, 46 e 50.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para o forNEciMENTo dE MaTErial 
dE HiGiENE, liMPEZa, GÊNEroS aliMENTÍcioS, coPa E coZiNHa, Para 
aTENdEr aS NEcESSidadES da cÂMara MUNiciPal dE iPiXUNa do Pará, 
rEfErENTE ao Saldo da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo 002/2021 - cPl - cMiP.
ViGÊNcia: até 31/12/2021.
Valor GloBal: r$-11.770,55 (onze mil, setecentos e setenta reais e cin-
quenta e cinco centavos).
dotaÇÃo orÇaMeNtÁria: as despesas de execução do presente instru-
mento correrão por conta da dotação própria do orçamento do ano vigente.
01.031.0001 2.001 - Manutenção administrativa da câmara Municipal.
3.3.90.30.00 Material de consumo.
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente.
foro: iPiXUNa do Pará/Pa.
daTa: 23/08/2021.

roBsoN MoNteiro saNtiaGo
Presidente da câmara Municipal de ipixuna do Pará - Pa

Protocolo: 699541

asPeB BeNeFÍcios
coMUNicado

comunicamos aos nossos clientes servidores públicos do GoVerNo do 
estado do ParÁ, que segundo as condições da apólice mantida junto a 
icatu Seguros S/a (atual responsável pelas coberturas securitárias do grupo 
vinculado à estipulante de seguros aSPEB Benefícios), que será efetivado a 
partir de setembro de 2021 a respectiva atualização monetária da cobertura 
de seguro e dos prêmios (mensalidades), a fim de preservar as garantias 
contratadas.
Se necessário maiores esclarecimentos, procurar um de nossos escritórios ou 
entrar em contato pelo fone: (91) 40097600 Protocolo: 2021/874860.

Protocolo: 699542

siNdicato das eMPresas de serViÇos coNtÁBeis e das 
eMPresas de assessoraMeNto, PerÍcias, iNForMaÇÕes 

e PesQUisas do estado do ParÁ - sescoN-Pa
editaL de coNVocaÇÃo

faço saber que no dia 14 de outubro de 2021 (quinta-feira), das 10 h às 16 h, 
na sede do SEScoN-Pa, localizado na av. Presidente Vargas nº 158 - 11º an-
dar, Sala 1101, campina - Belém-Pa, será realizada eleição para composição 
da diretoria, conselho fiscal, representantes junto à fENacoN, e respectivos 
suplentes, deste Sindicato, com mandato para o período de 01/01/2022 à 
31/12/2025, ficando aberto, do dia 01/09/2021 a 10/09/2021, o prazo para 
registro de chapas. o requerimento de registro de chapas, será dirigido ao 
Presidente da comissão Eleitoral, em duas vias, instruído com os documentos 
exigidos no § 4º do art. 11 do regulamento Eleitoral. durante o prazo para 
registro de chapas, o Sindicato funcionará no horário das 8 h às 12 h e das 14 
h às 18 h. o voto será exercido de acordo com o que prevê o art. 5º do re-
gulamento Eleitoral. Não sendo obtido quórum em primeira votação, será re-
alizada em segunda convocação, no primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário e local, conforme art. 29, parágrafo único do regulamento Eleitoral, 
ficando, desde logo, todos convocados. Somente as chapas inscritas para a 
primeira convocação poderão concorrer em segunda convocação. ocorrendo 
empate será aplicado o que prevê o art. 27 do regulamento Eleitoral. os 
procedimentos eleitorais obedecerão ao disposto no Estatuto Social e no re-
gulamento Eleitoral do Sindicato.

José eduardo da silva
Presidente da comissão Eleitoral

Protocolo: 699537

a FertZ FertiLiZaNtes s.a. 
cNPJ 40.648.726/0001-50, 

Torna público que recebeu da SEMadE - Secretaria Municipal de Meio am-
biente e desenvolvimento Econômico do Município de Barcarena no Estado 
do Pará, em 29/07/2021, sua licença ambiental de instalação Nº 010/2021, 
sob processo n° 1466/2021, localizada na rodovia Pa 483, KM 18 - Vila do 
conde - Barcarena - Pa.

Protocolo: 699526

Madeireira GUaPorÉ do ParÁ Ltda 
cNPJ Nº07.756.011/0001-45 

Situada na rodovia Transgarimpeira Km 03, s/nº, Moraes almeida, itaituba/
Pa, torna público que requereu da SEMMa de itaituba/Pa, através do pro-
cesso nº748/2021, a renovação da licença de operação para a atividade de 
desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada e seu bene-
ficiamento/secagem.

Protocolo: 699527

irisVaN s dUarte coMercio 
PaNiFicadora coNFiaNÇa 
cNPJ: 23.237.396/0001-90 

localizado na av. Getúlio Vargas, 23, centro, torna público que está requerendo 
junto a SEMaSa / Breu Branco - Pa, a lo - licença de operação para a atividade 
de “Padaria e confeitaria com predominância de produção própria”.

Protocolo: 699529

r L iNdÚstria e coMÉrcio iMPortaÇÃo 
e eXPortaÇÃo de Madeiras Ltda 

cNPJ 08.582.992/0001-14 
Situada à rod. Transgarimpeira Km 02, s/nº, Moraes almeida-itaituba/Pa, 
torna público que requereu na SEMMa de itaituba/Pa, através do processo 
nº749/2021, a renovação de licença de operação para a atividade de desdo-
bro de madeira em tora para produção de madeira serrada e seu beneficia-
mento/secagem.

Protocolo: 699530

cHaVes iNdUstria de Madeiras eireLi
cNPJ nº23.742.040/0001-04, rod. Pa 150, km 132 

Torna se público que recebeu da SEcTMa- TailÂNdia lo nº 21/2021 validade 
06/08/2025 de serraria com desdobro e seu beneficiamento.

Protocolo: 699534
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