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cooPeratiVa dos GariMPeiros de Moraes 
aLMeida e traNsGariMPeira -cooPertraNs

cNPJ 27.339.736/0001-45
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa/NP, a licença Prévia (l.P.) nº 064/2021, vencimento 14/07/2022, 
licença de instalação (l.i.) nº 065/2021, vencimento 14/07/2022, licença 
de operação (l.o.) nº 066/2021, vencimento 14/07/2023 para extração e 
beneficiamento de minério de ouro para o Processo ANM nº 850.900/2021.

Protocolo: 689647

cooPeratiVa dos GariMPeiros de Moraes 
aLMeida e traNsGariMPeira -cooPertraNs 

cNPJ 27.339.736/0001-45 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa/iTB, a licença de operação (l.o.) nº 093/2021, vencimento 
19/04/2022 para extração e beneficiamento de minério de ouro para o 
Processo aNM nº 850.374/2021.

Protocolo: 689648

cooPeratiVa dos GariMPeiros de Moraes 
aLMeida e traNsGariMPeira -cooPertraNs 

cNPJ 27.339.736/0001-45 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa/iTB, a licença de operação (l.o.) nº 128/2021, vencimento 
13/07/2022 para extração e beneficiamento de minério de ouro para o 
Processo aNM nº 850.675/2021.

Protocolo: 689649
 

editaL do corecoN - Pa/aP
sisteMa eLeitoraL eLetrÔNico

coNseLHo reGioNaL de ecoNoMia da 9ª reGiÃo - Pa/aP
Nos termos da resolução 1.981, de 23/10/2017, resolução 2.077 de 
23/07/2021 e resolução 2.068, de 10/05/2021 do conselho federal de 
Economia-cofecon, faço saber que no dia 27/10/2021, a partir das 08 
(oito) horas, até o dia 29/10/2021 ás 20 (vinte) horas (horário oficial de 
Brasília-df), no sítio eletrônico www.votaeconomista.org.br, o qual, na-
quele período, poderá ser acessado no Brasil ou no exterior, serão realiza-
das ElEiÇÕES para renovação do 3º terço, composto de 03 conselheiros 
Efetivos e 03 Suplentes do corecon, com mandato de 3 (três) anos: 2022 
a 2024; e de 1 delegado-Eleitor Efetivo e 1 Suplente, junto ao colégio 
Eleitoral do cofecon. o prazo para registro de chapa(s) será de 30 (trinta) 
dias contados a partir do dia útil seguinte a esta publicação, encerrando-se 
às 17h. o registro de chapas será feito por meio do endereço eletrônico 
adm@coreconpara.org.br, cabendo a chapa, o encaminhamento dos docu-
mentos originais até o último dia do prazo de inscrição, via correios, para 
o endereço da Sede do corecon Pa/aP, localizada na rua cônego Jerônimo 
Pimentel, 918, Umarizal. cEP.66.055-000 - Belém/Pa, sendo a data de 
postagem elemento de comprovação da tempestividade do protocolo. Na 
possibilidade de atendimento presencial, a depender das condições sanitá-
rias decorrentes da Pandemia de coVid-19, o registro poderá ser efetuado 
presencialmente. a votação dar-se-á mediante senha individual fornecida 
pelo Cofecon aos Economistas adimplentes (na hipótese de parcelamen-
to de débitos, adimplente com as parcelas vencidas até 15/10/2021) e 
remidos, integrantes do Colégio Eleitoral Definitivo, constituído até o dia 
20/10/2021, recomendando-se prévia atualização cadastral perante o co-
recon, em especial com relação às informações referentes ao endereço de 
e-mail e ao número de telefone celular. o voto será exercido diretamente 
pelo Economista. Não haverá voto por procuração. as eleições serão rea-
lizadas exclusivamente pela internet, não sendo permitida a votação por 
cédulas, por correios e qualquer outra forma física. Em hipótese alguma 
poderá ser recepcionado votos de profissionais que se dirigirem à Sede do 
corecon ou em sua delegacia regional. os trabalhos de apuração serão 
realizados remotamente ou nas dependências da Sede do corecon, ime-
diatamente após encerrado o período de votação, cujos resultados deverão 
ser divulgados até o dia 1º/11/2021. a comissão Eleitoral será constituída 
pelos Economistas Keppler assis da Mota Junior (Presidente) - reg.3878, 
artur dias de Souza (Efetivo) - reg. 4065, Elizabeth do Socorro dos Santos 
dias (Efetiva) - reg. 3879 e José roosevelt araújo corrêa Junior (Suplen-
te). Sendo sua primeira reunião a ser realizada no dia 10/09/2021 as 16h, 
na Sede do Corecon ou virtualmente, cuja ferramenta, código de acesso 
e senha serão disponibilizadas oportunamente. durante a pandemia da 
coVid-19, o atendimento presencial ocorrerá das 9 às 17h, podendo ser 
suspenso sem aviso prévio por regulamentações sanitárias. Belém/Pa, 09 
de agosto de 2021. econ. roberto carlos Quintela de alcantara. Pre-
sidente do corecon Pa/aP.

Protocolo: 689650

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a equatorial Pará distribuidora de energia s.a., torna público que re-
quereu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustentabilidade  - SE-
MaS, a autorização  para a remoção de 27 indivíduos arbóreos da espécie 
Bertholletia excelsa, localizadas na rodovia Santarém cuiabá - Br 163, 
no trecho entre os municípios de Belterra, Placas e Rurópolis, no Estado 
do Pará.

Protocolo: 689651

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 053/2021 com registro de Preços
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 servi-
ços no fornecimento de coffee break e refeição para atender os eventos 
realizados pelas unidades do SESi-dr/Pa localizadas em Belém e regiões 
próximas, conforme Edital e Anexo I
aBertUra: 27 de agosto 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 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), 09 de agosto de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 689652

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 056/2021
o sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da comissão 
central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJeto: aquisição de Uma Mesa de Som para o Teatro do SESi, conforme 
Edital e anexo i.
aBertUra: 26 de agosto 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 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), 09 de agosto de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 689653

seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso reLeVaNte de reVoGaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 055/2021 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, torna público para conhecimento dos interessados, 
nos termos do subitem 10.6 do Instrumento Convocatório, que decidiu 
revogar/cancelar sine die o procedimento licitatório abaixo caracterizado:
oBJeto: aquisição de aquisição de equipamentos de informática, em 
atendimento as necessidades SENai-dr/Pa, conforme Edital e anexo i, 
conforme Edital e anexo i.

Belém (Pa), 09 de agosto de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 689654

a MoNteiro cardoso Ltda 
cNPJ N°. 24.953.811/0001-75 

Torna público que requereu a licença de instalação sob Processo N° 2021.
li.0000390, na SEMMa/Santarém, para atividade de fabricação de artefa-
tos de Cerâmica e Barro Cozido para Uso na Construção, Exceto Azulejos e 
Pisos, em Santarém/Pa.

Protocolo: 689655

siderÚrGica Norte BrasiL sa - siNoBras 
(eM recUPeraÇÃo JUdiciaL) 

cNPJ 07.933.914/0001-54 
iNscriÇÃo estadUaL Nº. 15.119.844-6 

localizada a rod. Pa 150, Km 425 distrito industrial, Município de Mara-
bá, torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade - SEMaS/Pa a licença de operação nº. 12849/2021 
para Produção e ferro Gusa, protocolo nº. 2019/35640, em 21/07/2021. 
Marabá - Pará.

Protocolo: 689656
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