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a 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 atividade de torre de telefonia móvel (Pa-
aiU22) Travessa São raimundo, n°04, bairro Uriboca, Marituba/Pa, atra-
vés do n°60/2021.

a 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 atividade de torre de telefonia móvel (PaM-
TB04) rua Sexta n°19, bairro Novo, Marituba/Pa, através do n°61/2021.

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

Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio ambiente (SEMMa) 
a licença de operação para atividade de torre de telefonia móvel (PaiPP01) 
localizada na rua José Bonifácio, n°709, Paraubar, ipixuna do Pará/Pa.

Protocolo: 661329
tiM s.a.

cNPJ: 02.421.421/0001-11 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa de Garrafão do Norte, a licença de operação nº 015/2021 com 
validade 20/05/2022 para atividade de ESTaÇÃo dE rádio BaSE E Mi-
crooNdaS - ErB (site PaGrr002_4S-PaS036) Tipologia - 36.01 - Telefo-
nia Móvel celular, localizada na Travessa angelin, s/n° - lote 61 - Garrafão 
do Norte/Pa.

Protocolo: 661330
tiM s.a. 

cNPJ: 02.421.421/0011-93
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma de irituia, a licença de operação nº 008/2021 com validade 14/04/2022 
para atividade de ESTaÇÃo dE rádio BaSE E MicrooNdaS - ErB (site 
ParTX001_4S-PaS045) Tipologia - 36.01 - Telefonia Móvel celular, loca-
lizada Estrada e Vila Patrimônio - Santo antônio - iaca-iaca, s/n° - Zona 
rural - irituia/Pa.

Protocolo: 661331
tiM s.a.

cNPJ: 02.421.421/0011-93 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambien-
te - SEMMa de irituia, a licença de operação nº 007/2021 com validade 
14/04/2022 para atividade de ESTaÇÃo dE rádio BaSE E MicrooNdaS 
- ErB (site ParTX002_4S-PaS046) Tipologia - 36.01 - Telefonia Móvel ce-
lular, localizada Estrada alacid Nunes, lote 53 Sítio São raimundo - colônia 
itabocal - irituia/Pa.

Protocolo: 661332
tiM s.a. 

cNPJ: 02.421.421/0011-93 
Torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambien-
te - SEMMa de Santarém, a licença de operação de processo nº 2021.
lo.0000359 e protocolo de nº 00555/2021 para atividade de oPEraÇÃo 
dE ESTaÇÃo dE rádio BaSE E MicrooNdaS - ErB (site ParMX003_4S
-PaS085) Tipologia - 36.01 - Telefonia Móvel celular, localizada rua José 
campos Silva, s/n° - Vila curuaí - comunidade do lago Grande - Santa-
rém/Pa.

Protocolo: 661333

sUrUcUcU iNdUstria e coMercio de Madeiras eireLi 
Torna público que recebeu da SEMMa de Tucuruí a lo nº 018/2021 com va-
lidade até 26/02/2025 para atividade de industria Madeireira e fabricação 
de Móveis no município de Tucuruí/Pa.

Protocolo: 661334

a aLcoa WorLd aLUMiNa BrasiL Ltda. 
cNPJ 06.167.730/0005-91 

Torna público que solicitou a SEMaS/Pa através do Processo 13883/2021, 
uma autorização de Supressão de Vegetação-aSV, para 143,12 ha, para a 
implantação da lagoa de disposição de rejeitos nº 8 na mina Juruti, na 
zona rural do município Juruti/Pa.

Protocolo: 661335

caMara MUNiciPaL de BUJarU-Pa
eXtrato PUBLicaÇÃo de disPeNsa 

de LicitaÇÃo N.007/2021-cMB
a câmara Municipal de Bujaru-Pa, torna público o Extrato de dispensa 
de licitação nº 007/02021-cMB, objeto: contratação de empresa prestado-
ra de serviços de captação de imagem e áudio (filmagem, sonorização, edi-
ção de vídeo, incluindo serviços de manutenção de computadores e equi-
pamentos de informática). Que tem fundamento legal no art. 24, inciso ii 
da lei federal nº 8.666/93. No valor mensal de r$: r$: 1.500,00 (mil e 
quinhentos reais), valor global r$: 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), 
empresa contratada: Gr iNforSErViÇoS, cNPJ: 35.565.980/0001-54, o 
serviço terá a vigência de 07 meses, contado a partir da sua assinatura, 
prorrogável na forma do art. 57, ii da lei federal nº 8.666/93, devendo 
ser publicado na forma do parágrafo único do art. 61, da mesma lei.
câmara Municipal de Bujaru-Pa, 25 de maio de 2021.

Maria Nilza Bitencourt da silva
Presidente da cMB/Pa

Protocolo: 661336

cÂMara MUNiciPaL de BUJarU-Pa
[Par a=1;l=0;r=0;f=0;Plr=0;PlS=12 /Par]EXTraTo dE diSPENSa dE 
liciTaÇÃo Nº 004/2021
Processo nº 20210315-4, contratante: cÂMara MUNiciPal dE BUJa-
rU/Pa. contratada: H a B PaNToJa coM. E SErViÇoS EirEli. cNPJ: 
14.401.536/0001-23. objeto: fornecimento de Gêneros alimentícios. 
Vigência: 12 meses a partir de 06/04/2021- Valor Global anual: r$ 
13.103,76. fund. legal: art. 24º inciso ii da lei 8666/93.

Maria Nilza Bitencourt da silva
Presidente da câmara Municipal.

cÂMara MUNiciPaL de BUJarU-Pa
[Par a=1;l=0;r=0;f=0;Plr=0;PlS=12 /Par]EXTraTo dE diSPENSa dE 
liciTaÇÃo Nº 006/2021
Processo nº 20210316-6, contratante: cÂMara MUNiciPal dE BUJa-
rU/Pa. contratada: H a B PaNToJa coM. E SErViÇoS EirEli. cNPJ: 
14.401.536/0001-23. objeto: fornecimento de Material de Expedien-
te. Vigência: 12 meses a partir de 07/04/2021- Valor Global anual: r$ 
15.368,27. fund. legal: art. 24º inciso ii da lei 8666/93.

Maria Nilza Bitencourt da silva
Presidente da câmara Municipal.

Protocolo: 661337

o sesi-dr-Pa e o seNai-dr-Pa
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 031/2021
o sesi-dr-Pa e o seNai-dr-Pa, através da comissão central de li-
citação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de serviços de acesso iP permanente, dedicados e 
exclusivos, entre a rede de comunicação de dados das unidades do SESi e 
do SENai, nos Municípios de Belém, ananindeua, Santa izabel, castanhal, 
Barcarena e São Miguel do Guamá, todas pertencentes aos departamentos 
regionais do Pará, e a internet, mediante ativação de circuito de comunica-
ção de dados primário e secundário, locação de equipamentos e prestação 
de serviços de instalação, configuração, gerenciamento proativo e suporte 
técnico, conforme Edital e seu anexo i.
aBertUra: 18 de junho de 2021.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de 
Nazaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço abaixo citado, em horário co-
mercial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 28 de maio de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do Sistema fiEPa

Protocolo: 661338

o sesi-dr-Pa
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 034/2021
o sesi-dr-Pa, através da comissão central de Licitação, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados que realizara licitação, conforme 
abaixo:
oBJETo: contratação de serviços de acesso iP permanente, dedicados e 
exclusivos, entre a rede de comunicação de dados da unidade do SESi, na 
cidade de Bragança, pertencente ao departamento regional do Pará, e a 
internet, mediante ativação de circuito de comunicação de dados primário 
e secundário, locação de equipamentos e prestação de serviços de insta-
lação, configuração, gerenciamento proativo e suporte técnico, conforme 
Edital e seu anexo i
aBertUra: 17 de junho de 2021.
LocaL da aBertUra: rodovia Bragança-capanema, Km 4 - Vila 
Nova - Bragança - Pa, ceP: 68600-000.
HorÁrio da aBertUra: 09:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço abaixo citado, em horário co-
mercial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 27 de maio de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do Sistema fiEPa

Protocolo: 661339

o sesi-dr-Pa e o seNai-dr-Pa
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 035/2021
o sesi-dr-Pa e o seNai-dr-Pa, através da comissão central de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizara 
licitação, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de serviços de acesso iP permanente, dedicados e 
exclusivos, entre a rede de comunicação de dados das unidades do SESi 
e do SENai, na cidade de Paragominas, pertencente ao departamento re-



 diário oficial Nº 34.598  105 Sexta-feira, 28 DE MAIO DE 2021

gional do Pará, e a internet, mediante ativação de circuito de comunicação 
de dados primário e secundário, locação de equipamentos e prestação de 
serviços de instalação, configuração, gerenciamento proativo e suporte 
técnico, conforme Edital e seu anexo i
aBertUra: 17 de junho de 2021.
LocaL da aBertUra: rodovia Pa-256, KM 02 - Nova conquista - 
Paragominas - Pa, ceP: 68625-970.
HorÁrio da aBertUra: 15:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço abaixo citado, em horário co-
mercial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 27 de maio de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do Sistema fiEPa

Protocolo: 661340

o sesi-dr-Pa e o seNai-dr-Pa
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 036/2021
o sesi-dr-Pa e o seNai-dr-Pa, através da comissão central de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizara 
licitação, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de serviços de acesso iP permanente, dedicados e 
exclusivos, entre a rede de comunicação de dados das unidades do SESi e 
do SENai, na cidade de altamira, pertencente ao departamento regional 
do Pará, e a internet, mediante ativação de circuito de comunicação de da-
dos primário e secundário, locação de equipamentos e prestação de servi-
ços de instalação, configuração, gerenciamento proativo e suporte técnico, 
conforme Edital e seu anexo i
aBertUra: 21 de junho de 2021.
LocaL da aBertUra: rua acesso 02, 1031 - Premem - altamira - 
Pa, ceP: 68972-210
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço abaixo citado, em horário co-
mercial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 27 de maio de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do Sistema fiEPa

Protocolo: 661341

o sesi-dr-Pa e o seNai-dr-Pa
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 037/2021
o sesi-dr-Pa e o seNai-dr-Pa, através da comissão central de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizara 
licitação, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de serviços de acesso iP permanente, dedicados e 
exclusivos, entre a rede de comunicação de dados da unidade do SESi, 
na cidade de Marabá, pertencente ao departamento regional do Pará, e a 
internet, mediante ativação de circuito de comunicação de dados primário 
e secundário, locação de equipamentos e prestação de serviços de insta-
lação, configuração, gerenciamento proativo e suporte técnico, conforme 
Edital e seu anexo i
aBertUra: 22 de junho de 2021.
LocaL da aBertUra: avenida tocantins, s/N - Novo Horizonte - 
Marabá - Pa, ceP: 68503-660.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço abaixo citado, em horário co-
mercial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 27 de maio de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do Sistema fiEPa

Protocolo: 661342

o sesi-dr-Pa e o seNai-dr-Pa
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 038/2021
o sesi-dr-Pa e o seNai-dr-Pa, através da comissão central de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizara 
licitação, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de serviços de acesso iP permanente, dedicados e 
exclusivos, entre a rede de comunicação de dados das unidade do SESi e 
do SENai, na cidade de Parauapebas e canaã dos carajás, pertencente ao 
departamento regional do Pará, e a internet, mediante ativação de circuito 
de comunicação de dados primário e secundário, locação de equipamentos 

e prestação de serviços de instalação, configuração, gerenciamento proati-
vo e suporte técnico, conforme Edital e seu anexo i
aBertUra: 23 de junho de 2021.
LocaL da aBertUra: rua F N, 164 - cidade Nova - Parauapebas 
- Pa, ceP: 68515-000.HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Ho-
rário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço abaixo citado, em horário co-
mercial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 27 de maio de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do Sistema fiEPa

Protocolo: 661343

o sesi-dr-Pa e o seNai-dr-Pa
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 039/2021
o sesi-dr-Pa e o seNai-dr-Pa, através da comissão central de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizara 
licitação, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de serviços de acesso iP permanente, dedicados e 
exclusivos, entre a rede de comunicação de dados das unidades do SESi e 
do SENai, na cidade de Santarém e Juruti, pertencente ao departamento 
regional do Pará, e a internet, mediante ativação de circuito de comunica-
ção de dados primário e secundário, locação de equipamentos e prestação 
de serviços de instalação, configuração, gerenciamento proativo e suporte 
técnico, conforme Edital e seu anexo i
aBertUra: 25 de junho de 2021.
LocaL da aBertUra: avenida curuá-Una, 249 - santíssimo - san-
tarém - Pa, ceP: 68010-000.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço abaixo citado, em horário co-
mercial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 27 de maio de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do Sistema fiEPa

Protocolo: 661344

NasciMeNto e Macedo serViÇos de VeÍcULos 
aUtoMotores Ltda/ MeGa aUtoceNter 

cNPJ: 30.510.342/0001-12 
localizado na avenida Muniz lopes, 02, Bairro Santa catarina, torna públi-
co que está requerendo junto a SEMaSa / Breu Branco - Pa, a lo - licença 
de operação para a atividade de Serviços de Manutenção e reparação 
Mecânica de Veículos automotores.

Protocolo: 661346

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do Município de rio Maria, a li-
cença de operação - lo, da rede de distribuição de Energia Elétrica - rdr 
34,5 kV, referente a obra. 1. ramal do ademilton, localizada no Município 
de rio Maria, no Estado do Pará.

Protocolo: 661347

PriMe iNdUstria e coMÉrcio de Madeiras eireLi 
cNPJ 15.285.907/0001-11 

Estrada Velha do outeiro, s/n, lotes 22 e 23, Q03, Setor B, icoaraci, Be-
lém/Pa, torna público que recebeu da SEMMa Belém a lo 034/2021 para 
ativ. Beneficiamento e secagem de madeira serrada através do processo 
n° 3233/2020.

Protocolo: 661348

cÂMara MUNiciPaL de sÃ0 doMiGos do caPiM
aViso de aNULaÇÃo 

a câmara municipal de são domingos do capim, torna público que 
sessão pública refere ao aviso de licitação. Pregão e nº 002/2021, tipo: 
menor preço por item, objeto: aquisição de Materiais de consumo (Gêne-
ros alimentícios Perecíveis e não Perecíveis, Materiais de Higiene e limpe-
za, copa e cozinha, Materiais de expediente e suprimentos de informática) 
para atender as necessidades da câmara Municipal de São domingos do 
capim, que seria realizado no dia 28/05/2021, às 10:00h foi aNUlado por 
conveniência administrativa.

Protocolo: 661349
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