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Nosso sUPer, cNPJ: 10.999.791/0001-69 torna público que está dando 
entrada na renovação de sua licença de operação junto à SEMMa - Tucuruí/
Pa, para atividade de: comércio Varejista de Mercadorias em Geral.

Protocolo: 655836
aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 028/2021 - com registro de Preços
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 materiais para os diversos cursos (mecânica, 
refrigeração, química, construção civil, cozinheiro industrial, marce-
naria, corte e costura e modelista) para atendimento das Necessida-
des do SENai-dr/Pa, conforme Edital e anexo i. Saldo das concor-
rências - SrP 032/2020, 033/2020 e 006/2021.
aBErTUra: 08 de junho de 2021.
local da aBErTUra: Tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de 
Nazaré/Belém do Pará.
Horário da aBErTUra: 15:00 Horas (Horário local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comer-
cial e ainda Solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/
Belém (Pa), 14 de maio de 2021.
NEilToN carNEiro do NaSciMENTo
coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 655837
sUPerMercado VeNde Mais, cNPJ: 39.966.388/0001-15 torna pú-
blico que está dando entrada na sua licença de operação junto à SEMMa - 
Tucuruí/Pa, para atividade de comércio Varejista de Mercadorias em Geral.

Protocolo: 655838
aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 030/2021
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 na Prestação de Serviços 
de Manutenção Preventiva e corretiva em Equipamentos odontológicos, 
conforme Edital e anexo i
aBErTUra: 02 de junho de 2021.
local da aBErTUra: Tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Nazaré/
Belém do Pará.
Horário da aBErTUra: 15:00 Horas (Horário local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comer-
cial e ainda Solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/
Belém (Pa),14 de maio de 2021.
NEilToN carNEiro do NaSciMENTo
coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 655850
a aQUa ProJetos e coNstrUÇÕes Ltda, cNPJ: 08.633.813/0001-
20 recebeu da SEMaS/Pa, a licença de operação N° 12.757/2021 para ati-
vidade de Prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios 
de água, e poços tubulares e serviços fitossanitários/domissanitários com 
utilização de controle de pragas e vetores.
Processo: N° 2021/00000012.295.

Protocolo: 655852
cÂMara MUNiciPaL de aNaJÁs - aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 03/2021/cMa-a câmara Municipal de ana-
jás - Pa, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial de menor valor por item, cujo objeto é a contratação de empresa 
para realizar serviços de locação de transporte fluvial. Data da abertura: 
27/05/2021 às 09:00. a sessão será realizada no Prédio da câmara Muni-
cipal de anajás na aV. Barão do rio Branco, nº 27 - cENTro, aNaJáS - Ma-
raJÓ - Pará, cEP 68810-000, outras informações serão dadas no mesmo 
endereço. clauber Barros fernandes - Pregoeiro
PreGÃo PreseNciaL Nº 04/2021/cMa-a câmara Municipal de ana-
jás - Pa, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presen-
cial de menor valor por item, cujo objeto é a contratação de empresa para 
fornecimento de material de construção. data da abertura: 27/05/2021 às 
12:00. a sessão será realizada no Prédio da câmara Municipal de anajás na 
aV. Barão do rio Branco, nº 27 - cENTro, aNaJáS - MaraJÓ - Pará, cEP 
68810-000, outras informações serão dadas no mesmo endereço. clauber 
Barros fernandes - Pregoeiro

Protocolo: 655853
GaBrieLLY’s restaUraNte eireLi, cNPJ: 28.750.952/0001-41 torna 
público que está dando entrada na sua licença de operação junto à SEMMa 
- Tucuruí/Pa, para atividade de restaurante e Similares.

Protocolo: 655848
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