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Pedido de LiceNÇa de oPeraÇÃo aMBieNtaL
a empresa BioFar HosPitaLar eireLi nº o cNPJ 19.056.683/0001-
27, torna público que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio am-
biente de ananindeua - SEMa a licença de operação ambiental para par-
ticipações em Processos licitatórios, com o endereço rua da Providência, 
alameda Esmeralda 5B através do requerimento código: r067221.

Protocolo: 676301
sUcataria PiNHeiros Ltda, torna público que recebeu da seMMa/
stM, a licença de operação - lo nº 2021/0000043, válida até 26/05/2025, 
para atividade de Prensagem de material reciclável, em Santarém/Pa.

Protocolo: 676302
GUetNer e MartiNs Ltda cNPJ: 05.861.201/0001-05 localizada na 
folha 17 Quadra 02 lotes 02 e 03 Bairro Nova Marabá - Marabá (Pa) 
torna público que recebeu da SEMaS/Pa (Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade do Pará/Pa) a sua licença de operação (lo: 
12862/2021 - Processo: 2021/3064 - validade: 27/06/2025) para ativida-
de de Transporte de substâncias e Produtos Perigosos (NV: 01).

Protocolo: 676303
aLiaNÇa Norte arMaZÉNs Gerais Ltda, torna público que recebeu da SEM-
Ma/STM, a licença de operação - lo nº 2021/0000050, válida até 12/06/2025, 
para atividade de armazéns gerais - armazém para fertilizantes, em Santarém/Pa.

Protocolo: 676318
FaccHiNi sa, inscrita no cNPJ nº 03.509.978/0029-72, torna público 
que recebeu da SEMMa - SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE 
dE MariTUBa/Pa, a renovação de licENÇa dE oPEraÇÃo - lo sob o 
nrº 0075/2021, referente ao processo 0016/2021, com validade de 01 
ano, para atividade de Montagem de cabines, carrocerias e reboques para 
caminhões, na rod. Br 316, SN, Km 15, Bairro Park Verde, Marituba, Pa.

Protocolo: 676315
cÂMara MUNiciPaL de BreU BraNco
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº Pe-cPL-004/2021-cMBB
Processo administrativo nº 2021.0615/cMBB
O Município de Breu Branco - Câmara, por intermédio do Pregoeiro oficial, 
torna público que realizará a licitação supramencionada, com abertura da ses-
são na data de 16/07/2021 às 08h00min, horário de Brasília-df, através do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br. objeto: registro de preços para 
o fornecimento de materiais de expediente e outros artigos de papelaria e 
armarinho, para suprir as necessidades da câmara Municipal de Breu Branco-
PA, conforme especificações, quantidades estimadas e preços constantes no 
Termo de referência, anexo i e i-a do edital. Tipo: Menor Preço por lote. o 
Edital estará disponível no site www.portaldecompraspublicas.com.br e portal 
de transparência www.camaramunicipalbreubranco.pa.gov.br. Breu Branco-
Pa, 05/07/2021. roberto dos Santos alves. Pregoeiro.

Protocolo: 676311
aMeta eNGeNHaria Ltda, inscrita no cNPJ nº 04.101.986/0001-47, 
torna público que está recebendo da SEMMa - SEcrETaria MUNiciPal 
dE MEio aMBiENTE dE ToMÉ aÇU - Pa a licENÇa oPEraÇÃo - lo com 
validade até 01/07/2023, sob o processo de n° 0000004826/2021, para 
atividade de canteiro de obras com instalações administrativas e ativida-
des de Apoio (Oficina, Tancagem, Usina de Asfalto, Outras). Localizada no 
endereço ramal Ponte, colônia Jamic, S/N, cep nº68.680-000

Protocolo: 676314
FUNdo MUNiciPaL de saÚde de NoVo rePartiMeNto
aViso de resULtado de Processo - PreGÃo eLetrÔNico srP 8/2021-004
o fundo Municipal de Saúde de Novo repartimento torna público o resul-
tado do Pregão Eletrônico SrP 8/2021-004. cujo objeto é: registro de pre-
ços para futura e eventual aquisição de medicamentos da farmácia básica 
destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Novo repartimento, notadamente as Unidades Básica de Saú-
de. Vencedores: d l HoSPiTalar diSTriBUidora dE MEdicaMENToS 
lTda-EPP cNPJ: 03.602.727/0001-37, com valor total de r$ 890.710,00, 
GoiaS coMErcio dE ProdUToS farMacEUTicoS lTda - ME cNPJ: 
10.495.738/0001-20, com valor total de r$ 142.400,00, diSTriBUi-
dora oMEGa lTda cNPJ: 11.187.037/0001-97, com valor total de r$ 
452.380,00, a. M. B. farMacEUTica coM. diST. E rEPrESENTaÇÃo lTda 
cNPJ: 04.508.780/0001-36, com valor total de r$ 229.900,00, a c co-
MErcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS EirEli cNPJ: 38.084.429/0001-
87, com valor total de r$ 929.894,00, Pdl NETo coMErcio aTacadiSTa 
dE MEdicaMENToS EirEli cNPJ: 30.571.825/0001-27, com valor total 
de r$ 318.685,00, E S diSTriBUidora dE MEdicaMENToS EirEli cNPJ: 
04.439.126/0001-18, com valor total de r$ 1.627.555,00, com valor to-
tal de r$ 4.591.524,00, cujo resultado foi homologado na forma da lei 
8.666/93. Novo repartimento - Pa, 28 de junho de 2021. ordenador (a) 
de despesas aline Barros Sulzbach.
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
Pregão eletrônico srP Nº. 8/2021-004, aTa dE rEGiSTro dE PrE-
ÇoS - oBJETo: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos da farmácia básica destinado a atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Novo repartimento, nota-
damente as Unidades Básica de Saúde. Prazo de Vigência: 12 meses. Ór-
gão Gerenciador: fundo Municipal de Saúde de Novo repartimento, cNPJ: 
09.555.110/0001-94. fornecedores: d l HoSPiTalar diSTriBUidora dE 

MEdicaMENToS lTda-EPP cNPJ: 03.602.727/0001-37, GoiaS coMErcio 
dE ProdUToS farMacEUTicoS lTda - ME cNPJ: 10.495.738/0001-20, 
diSTriBUidora oMEGa lTda cNPJ: 11.187.037/0001-97, a. M. B. far-
MacEUTica coM. diST. E rEPrESENTaÇÃo lTda cNPJ: 04.508.780/0001-
36, a c coMErcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS EirEli cNPJ: 
38.084.429/0001-87, Pdl NETo coMErcio aTacadiSTa dE MEdica-
MENToS EirEli cNPJ: 30.571.825/0001-27, E S diSTriBUidora dE ME-
dicaMENToS EirEli cNPJ: 04.439.126/0001-18, com valor total de r$ 
4.591.524,00. Novo repartimento - Pa, 30 de junho de 2021, ordenador 
(a) de despesas aline Barros Sulzbach.

Protocolo: 676307
aLBras - aLUMÍNio BrasiLeiro s/a
a alBraS - alumínio Brasileiro S/a, torna público que requereu da 
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, 
a autorização para a atividade de captura, coleta, resgate, transporte 
e soltura de fauna silvestre para fins de inventário de fauna terrestre e 
aquática, a ser realizada no município de Barcarena (Pa).

Protocolo: 676308
aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 048/2021
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 para a prestação de Serviços 
de Gerenciamento do abastecimento da frota de veículos oficiais do SESI-PA, 
com utilizações de cartões magnéticos para aquisição de combustíveis nos 
postos credenciados e implantação de sistema integrado via WEB, em tempo 
real, para monitoramento de veículos, em todo o estado do Pará.
aBErTUra: 22 de julho 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), 06 de julho de 2021.
NEilToN carNEiro do NaSciMENTo
coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 676309
estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas
serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto de ParaUaPeBas–saaeP
eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 047/2021-saaeP; oriGEM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
001.2021.PE.SaaEP coNTraTaNTE: SaaEP-SErViÇo aUTÔNoMo dE 
áGUa E ESGoTo dE ParaUaPEBaS/Pa; coNTraTada(o): BiddEN co-
MErcial lTda; oBJETo: contratação de empresa especializada na aquisi-
ção de produtos químicos destinados ao processo de tratamento de água e 
esgoto, executados pelo Serviço autônomo de água e Esgoto de Parauape-
bas - SaaEP, no Estado do Pará. Valor ToTal: r$ 700.000,00 (setecentos 
mil reais), PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 2801. – 
SAAEP - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – Classifi-
cação funcional: 17.512.3058.2.312 - Manut. e operação do Sistema de 
Abasteci mento Agua e Esgoto da Zona Urbana , Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, no valor de r$ 700.000,00 (setecentos 
mil reais), ViGÊNcia: 30 de junho de 2021 e término em 30 de dezembro 
de 2021; daTa da aSSiNaTUra: 30 de junho de 2021.
liliaN criSTiNa PErEira
Pregoeira
Port. nº 526/2021 - SaaEP

Protocolo: 676156
estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas
serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto de ParaUaPeBas–saaeP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 006.21.iL.saaeP
a Presidente da comissão de licitação do Município de ParaUaPEBaS, 
através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP, 
em cumprimento da ratificação procedida pelo Gestor do SERVIÇO AUTÔ-
NOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAEP, faz publicar o extrato resumido do 
processo de iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo a seguir:
oBJETo: contratação de serviços especializados para realização de curso de 
contratação direta no regime atual e na Nova lei de licitações online, para os 
servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP.
faVorEcido: ZENiTE iNforMaÇÃo E coNSUlToria S/a.
Valor: r$ 20.300,00 (vinte mil e trezentos reais).
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 25, inciso ii, c/c o art. 13, inciso Vi da lei 
nº 8.666/93e suas alterações.
dEclaraÇÃo dE iNEXiGiBilidadE: emitida pelo Presidente da comissão 
de Licitação e ratificada pelo Sr. MUSA NABIH MUSA OTHMAN, na qualidade 
de ordenador de despesas.
liliaN criSTiNa PErEira
Presidente da comissão de licitação
Port. Nº 525/2021-SaaEP

Protocolo: 676188
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