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eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, a licença Prévia (lP), a 
licença de instalação (li), e a autorização de Supressão Vegetal (aSV) para 
a rede de distribuição rural - rdr, tensão nominal 34,5 kV, para a obra: 
ramais do dorme Sujo, dos Baianos, Monteiro lobato (id. 2215069_P1), lo-
calizada na área rural do município de rurópolis, Estado do Pará.

Protocolo: 702569

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público, que reque-
reu da Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de Santarém, a 
licença Prévia - lP e a licença de instalação - li para o Sistema de distri-
buição de Energia - “ProJETo alTEr do cHÃo (SUBESTaÇÃo E ld) 34,5 
Kv”, localizado no Município de Santarém, no Estado do Pará.

Protocolo: 702570

editaL de LoteaMeNto
art. 19, da Lei Federal n.° 6.766, de 19 de dezembro de 1.979 (Lei 
do Parcelamento do solo Urbano). o Bel. JosÉ cLaUdiNo dos 
saNtos, Titular da Serventia Extrajudicial da cidade e comarca de rio 
Maria, Estado do Pará, no uso das suas atribuições legais, etc... faZ SaBEr 
a todos os interessados que a empresa roYal EMPrEENdiMENToS iMo-
BiliárioS lTda., com sede na rua Uirapuru, Quadra B, lote 20, centro, 
na cidade e comarca de Xinguara, Estado do Pará, inscrita no cNPJ (Mf) 
n.º 11.286.988/0001-13, representada por quem de direito, aPrESENToU 
neste Serviço do registro de imóveis os documentos exigidos pelo art. 18, 
incisos i a Vii e §§ l.º a 5.°, da lei federal n.° 6.766, de 19 de dezembro 
de 1.979 (lei do Parcelamento do Solo Urbano), para o registro do lote-
amento denominado “Vila VErdE iV”, localizado na zona de expansão 
urbana do Município de rio Maria, Estado do Pará, com a área total de 
19,9586 hectares equivalente a 199.586,00m2, possuindo um perímetro 
de 1.819,44m, constituído pelas Quadras: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, totalizando 304 (trezentos e 
quatro) lotes vendáveis, somando 129,226,18m2; 02 (duas) áreas insti-
tucionais, somando 10,686,00m2; 04 (quatro) áreas Verdes/Jardins e/ou 
Parques Públicos, somando 30.817,40m2; e Vias de circulação Pública, so-
mando 28.856,42m2, aprovado pela Prefeitura do Município de rio Maria, 
Estado do Pará, através do decreto Municipal n° 538, de 12 de julho (07) 
de 2021. o imóvel para o loteamento foi adquirido por compra feita: i - ao 
Sr. ilair Gomes remor, através da Escritura Pública de compra e Venda, to-
mada no Livro 050/E, fls. 154, lavrada aos 11 de maio de 2021, das Notas 
deste Serviço Notarial; e ii - ao Sr. dirceu remor e s/m Sra. Maria Hilária 
Gomes remor, através da Escritura Pública de compra e Venda, tomada 
no Livro 050/E, fls. 168, lavrada aos 19 de maio de 2021, nas Notas deste 
Serviço Notarial, unificada conforme consta na MATRÍCULA n.° 008.382, 
no Livro 02-BD, fls. 034, de Registro Geral, da Circunscrição Imobiliária 
da comarca de rio Maria, Estado do Pará. E, para conhecimento de todos, 
expediu-se o presente Edital que será publicado em jornal/meio de comu-
nicação, por três (03) vezes consecutivas, podendo o registro ser impug-
nado no prazo de quinze (15) dias, contados da data da última publicação, 
tudo nos termos do art. 19, da lei n.° 6.766, de 19 de dezembro de 1.979. 
dado e passado nesta cidade e comarca de rio Maria, Estado do Pará, aos 
03 de setembro (09) de 2021. (aa) Bel. José Claudino dos Santos - Oficial 
dos registros Públicos. carTÓrio EXTraJUdicial do ÚNico ofÍcio da 
coMarca dE rio Maria - ESTado do Pará - rEGiSTro dE iMÓVEiS. 
(criado pela lei Estadual 5.285/85 - instalado em 09/junho/1988). rua 
11, 576, centro, cEP:- 68530-000 - Tel.:- (94) 3428 1416.

Protocolo: 702571

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 061/2021
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 para Sistemas de refrigeração tipo 
Expansão direta Vrf Multi-split com fluxo refrigerante Variável, Splits Hi 
Wall e Piso Teto e acJ, para a Unidade do SESi altamira, conforme edital 
e anexo i.
aBertUra: 01 de outubro de 2021.
LocaL da aBertUra: Unidade operacional do sesi altamira- rua 
acesso 2,1031 - bairro Premem.
HorÁrio da aBertUra: 09:30 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), 10 de setembro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 702572

estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto 
de ParaUaPeBas–saaeP
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº: 049/2021-saaeP; oriGEM: coNViTE Nº 002.21.cV.
SaaEP; coNTraTaNTE: SaaEP-SErViÇo aUToNoMo dE aGUa E ESGoTo 
dE ParaUaPEBaS; coNTraTada(o): coNTEc - SErVicoS dE coNSUl-
Toria TEcNoloGica EirEli; oBJETo: contratação de empresa especiali-
zada na prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia /Arqui-
tetura, para elaboração de projetos , planilhas orçamentárias, cronograma 
físico financeiro, composição de custos unitários e memorial descritivos 
para o atendimento das demandas do Serviço autônomo de água e Esgoto 
de Parauapebas-Pa. Visando garantir o atendimento a toda população da 
cidade, melhorando a agilidade nos serviços prestado por esta autarquia; 
Valor ToTal: r$ 318.386,65 (trezentos e dezoito mil, trezentos e oiten-
ta e seis reais e sessenta e cinco centavos); ProGraMa dE TraBalHo: 
Exercício 2021 atividade 2801.175123058.2.312 Manut. e operação do 
Sistema de Abasteci mento Agua e Esgoto da Zona Urbana, Classificação 
econômica 4.4.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemen-
to 4.4.90.39.05, no valor de r$ 318.386,65 (trezentos e dezoito mil, tre-
zentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos); ViGÊNcia: 06 
de Julho de 2021 a 01 de Junho de 2022; daTa da aSSiNaTUra: 06 de 
Julho de 2021/ LiLiaN cristiNa Pereira/Presidente cPL/Port. 
nº 525/2021-saaeP

Protocolo: 702451

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 066/2021 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 serviços 
no fornecimento de coffee break e refeição para atender os eventos rea-
lizados pela unidade do SESi-dr/Pa localizada em altamira, conforme 
edital e anexo i.
aBertUra: 01 de outubro de 2021.
LocaL da aBertUra: Unidade operacional de altamira/Pa (rua 
acesso 02, Nº 1031 - Bairro Premem - ceP: 68.373-080).
HorÁrio da aBertUra: 08:30 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), 10 de setembro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 702573

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso reLeVaNte de reVoGaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 074/2021
o sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da comissão 
central de licitação, através da comissão central de licitação, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados, nos termos do subitem 15.6 do 
instrumento convocatório, que decidiu revogar/cancelar sine die o proce-
dimento licitatório abaixo caracterizado:
oBJeto: contratação de empresa especializada em serviços de engenha-
ria para a realização de construção da quadra de futebol Society coberta, 
quadra de vôlei, centro de convivência, churrasqueiras, arquibancadas, 
banheiros, pórticos de acesso, estacionamento para implantação da Uni-
dade SESi Bragança, em atendimento das necessidades do SESi-dr/Pa, 
conforme Edital e anexo i.

Belém (Pa), 10 de setembro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 702574

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

Torna público que solicitou da SEMaS/Pa a aSV Processo nº 2021/28909 
para a autorização de Supressão de Vegetação em 17,43 hectares em 
floresta primária, para retirada de vegetação secundária em estágio de 
capoeira e Juquira, localizadas na faixa de servidão das infraestruturas 
alocadas na Mina de Bauxita da alcoa, localizada/o na mina Juruti, no 
município Juruti/Pa.

Protocolo: 702575

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

Torna público que solicitou da SEMaS/Pa a aSV Processo nº 2021/29545 
para a Autorização de Supressão de Vegetal em 60 hectares em floresta 
primária, para abertura de acessos para o desenvolvimento de Pesquisa 
Mineral, através de sondagens rotativas na área da Mina Juruti, Proces-
sos aNM 850.011/1991, 751.777/1996, 808.954/1975, 806.953/1975, 
850.580/2003 e 850.010/1991 em substituição a aSV 3826/2018, locali-
zada/o na mina Juruti, no município Juruti/Pa.

Protocolo: 702576

Documento assinado digitalmente com certificado digital emitido sob a
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