
78  diário oficial Nº 34.521 Quarta-feira, 17 DE MARÇO DE 2021

AviSo RELEvANtE
coNcoRRêNciA Nº 016/2021 - com Registro de Preço
o seNai - dePartaMeNto regioNal do Pará, através da comissão cen-
tral de licitação, torna público para conhecimento dos interessados nos 
termos do subitem 10.6 do instrumento convocatório, que decidiu adiar 
sine die a fase externa do procedimento licitatório abaixo caracterizado.
objeto: aquisição de Pneus novos, câmaras de ar e Protetores, desti-
nados à manutenção das Unidades Móveis do seNai dr/Pa e respectivas 
necessidades, conforme edital e anexo i.
o adiamento será em virtude das novas medidas adotadas pelo governo 
do Estado, que deliberou “lockdown” para enfretamento ao covid-19 na 
região Metropolitana. a data da nova abertura será posteriormente re-
publicada e ainda disponibilizada no endereço abaixo citado e no site da 
fiePa - http://fiepa.org.br/
endereço: tv. quintino bocaiúva, n° 1588 - bairro de Nazaré/belém do 
Pará, horário comercial.
belém (Pa), 17 de março de 2021.
NeiltoN carNeiro do NasciMeNto
coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do sesi e seNai

Protocolo: 637155

cÂMARA MuNiciPAL DE JuRuti
AviSo DE LicitAção. toMADA DE PREçoS Nº 2/2021-020202-
cMJ. Processo adMiNistrativo Nº 2021020202 - cMj/cPl. objeto: 
serviço de link dedicado de acesso a internet com banda larga total 
garantia 30 Mbps para atender as necessidades da câmara Municipal de 
juruti. data de abertura: 01/04/2021. Horário: 10h00min local: Na sede 
da câmara Municipal de juruti sito à rua da saudade s/N- centro- ceP 
68.170-000. retirada do edital: cmjclicitacao@gmail.com outras informa-
ções: (93) 992108492. sílvia lima teixeira - Presidente da comissão Per-
manente de licitação

Protocolo: 637170

cÂMARA MuNiciPAL DE ouRéM - PA
REtificAção. a câmara Municipal de ourém, torna público para conhe-
cimento dos interessados que fará retificação, relacionado aos processos 
de iNexigibilidade de licitaÇÃo, Publicados em 02/03/2021, d.o.U, 
edição: 40, seção 3, pg. 183; doe/Pa nº 34.504, pg.84; oNde se lê: ine-
xigibilidade de licitação nº 001/2021 cPl/PMo; inexigibilidade de licitação 
nº 002/2021 cPl/PMo; data da assinatura do contrato nº 2021-1002-001, 
11/01/2021. lê se: inexigibilidade de licitação nº 001/2021 cPl/cMo; 
inexigibilidade de licitação nº 003/2021 cPl/cMo; data da assinatura do 
contrato nº 2021-1002-001, 10/02/2021. as demais disposições permane-
cem inalteradas. jacob alves de oliveira, Presidente da câmara Municipal.
ExtRAto DE coNtRAto. coNtRAto: 2021-2001-002-cPL/cMo, 
oriUNdo da iNexigibilidade de licitaÇÃo Nº 002/2021-cPl/cMo, 
contratante: câmara Municipal de ourém/Pa. contratada: irlene Pinheiro 
corrêa, cPf/Mf nº 428.597.512-20 - oab-Pa/6937, objeto: contratação 
de serviços profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica Especializada, 
de natureza administrativa e judicial, vislumbrando o deslinde de quais-
quer questões jurídicas relativas á câmara Municipal de ourém/Pá, valor 
global do contrato: r$ 90.000,00(noventa mil reais), Prazo de vigência: 
12(doze)meses, data da assinatura do contrato: 20/01/2021. jacob alves 
de oliveira - Presidente da câmara Municipal de ourém.

Protocolo: 637172

PEDiDo DE LicENçA AMBiENtAL DE oPERAção
BRAPPAR iNDuStRiA  DE BEBiDAS LtDA
cNPj 27.002.852/0002-55  torNa  PUblico qUe  recebeU  da  secre-
taria  MUNiciPal  de  Meio  aMbieNte  de  aNaNiNdeUa/Pa  seMMa 
a liceNÇa aMbieNtal de oPeraÇÃo Nº lo3521 Para a atividade de 
coMercio atacadista de  cerveja, cHoPe  e  refrigeraNte  coM  o  
eNdereÇo  br  316  KM 08, sala 03, Nº 1657 ceNtro, aNaNiNdeUa/Pa.

Protocolo: 637140

AviSo RELEvANtE
coNcoRRêNciA Nº 003/2021 (Registro de Preços)
o sesi - dePartaMeNto regioNal do Pará, através da comissão cen-
tral de licitação, torna público para conhecimento dos interessados, nos 
termos do subitem 10.6 do instrumento convocatório, que decidiu adiar 
sine die a fase externa do procedimento licitatório abaixo caracterizado.
OBJETO: Aquisição de 20 Smart TV’s Led, com tecnologia 4K, de 58” a 60”, 
em atendimento das necessidades das escolas sesi- departamento regio-
nal do Pará, conforme edital e anexo i.
o adiamento será em virtude das novas medidas adotadas pelo governo 
do Estado, que deliberou “lockdown” para enfretamento ao covid-19 na 
região Metropolitana. a data da nova abertura será posteriormente re-
publicada e ainda disponibilizada no endereço abaixo citado e no site da 
FIEPA - http://fiepa.org.br/
endereço: tv. quintino bocaiúva, n° 1588 - bairro de Nazaré/belém do 
Pará, horário comercial.
belém (Pa), 17 de março de 2021.
NeiltoN carNeiro do NasciMeNto
coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do sistema fiePa

Protocolo: 637148

cÂMARA MuNiciPAL DE BANNAcH
Aviso do Processo de inexigibilidade de Licitação nº 001/2021
a câmara Municipal de bannach-Pa, cNPj: 01.617.946/0001-64, repre-
sentada pelo seu titular presidente: joselY alves correia siqUeira, 

resolve conhecer e ratificar a inexigibilidade de licitação, com fulcro no Art. 
25, ii da lei 8.666/93 para contratação da empresa especializada na pres-
tação de serviços contábil para a câmara Municipal de bannach - Pa, atra-
vés da empresa: Marreiro coNsUltoria coNtábil ltda - Me, cNPj: 
07.668.317/0001-40, sendo valor mensal de r$ 7.000,00 (sete Mil reais), 
perfazendo o total de r$ 84.000,00 (oitenta e quatro Mil reais) até 31 de 
dezembro de 2021. bannach-Pa, 18 de fevereiro de 2021.
Extrato do contrato nº 001/2021, firmado em 18/01/2021, com 
a empresa: Marreiro coNsUltoria coNtábil ltda - Me, cNPj: 
07.668.317/0001-40, Objeto: Contratação de uma empresa ou profissional 
para prestar serviços de assessoria e consultoria contábil para a câmara 
Municipal de bannach - Pa, exercício 2021. amparo: iNexigibilidade de 
licitaÇÃo Nº 001/2021, vigência: 01/02/2021 a 31/12/2021, recurso 
orçamentário: recursos próprios, valor r$ 84.000,00 (oitenta e quatro Mil 
reais) signatários: pelo contratante: joselY alves correia siqUeira, 
cPf: 973.241.242-91 e pelo contratado: loUrival jose Marreiro da 
costa, cPf: 318.763.402-82. bannach - Pa, 18 de fevereiro de 2020.

Protocolo: 637112

cERAMicA cuRuA uNA LtDA EPP, torna público que recebeu da 
seMMa/stM, a licença de instalação - li nº 2021/0000008, válida até 
22/02/2023, para atividade de construção de galpão para fabricação de 
artefatos de cerâmica e barro cozido para construção, exceto azulejos e 
pisos em santarém/Pa.

Protocolo: 637123

AviSo DE REtificAção
coNcoRRêNciA Nº 012/2021
o sesi - dePartaMeNto regioNal do Pará, através da comissão cen-
tral de licitação, torna público para conhecimento dos interessados, nos 
termos do subitem 10.6 do instrumento convocatório, que decidiu adiar 
sine die a fase externa do procedimento licitatório abaixo caracterizado.
objeto contratação de empresa especializada em serviços de engenharia 
para a realização de reforma e ampliação da Unidade sesi Paragominas - 
departamento regional do Pará.
O edital será retificado e a data de abertura posteriormente republicada 
e disponibilizada no endereço abaixo citado e no site da fiePa - http://
fiepa.org.br/
endereço: tv. quintino bocaiúva, n° 1588 - bairro de Nazaré/belém do 
Pará, horário comercial.
belém (Pa), 17 de março de 2021.
NeiltoN carNeiro do NasciMeNto
coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do sesi e seNai

Protocolo: 637150

A empresa tRANSPoRtADoRA MAiS São MAtEuS LtDA, com 
cNPj: 35.164.808/0001-99, torna público que recebeu da seMas/Pa, a 
autorização n°4645/2021, com validade 03/03/2022, para atividade de 
empresa transporte de produtos perigosos, etanol, gasolina e óleo diesel, 
situado na rod.  br 135, Nº11, bairro Povoado dos Morros, Município de 
são Mateus do Maranhão.

Protocolo: 637117

A HiGHLiNE Do BRASiL ii iNfRAEStRutuRA DE tELEcoMuNicA-
çÕES S.A., inscrita no cNPj/Mf sob o nº 27.902.165/0001-05, torna pú-
blico que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente de augusto 
corrêa a licença de instalação nº 01/2021 para atividade de implantação 
da infraestrutura de suporte aos equipamentos de telecomunicações, con-
forme o processo nº 008/2021, situado na PassageM Nova, vila atUriaÍ 
- aUgUsto corrêa/Pa (Pagst001).

Protocolo: 637126

i. S. BARBoSA SANtARéM LtDA, torna público que requereu junto a 
seMMa/NP, a licença Prévia - lP e a licença de operação - lo, para ati-
vidade de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 
em Novo Progresso/Pa.

Protocolo: 637134

AviSo DE HoMoLoGAção
o Prefeito Municipal de goianésia do Pará, resolve publicar o resulta-
do do PregÃo PreseNcial srP Nº 9/2021-005-PMgP, homologado 
em 15/03/2021, o ato de adjudicação proferido pelo Pregoeiro no dia 
11/03/2021 ao objeto: registro de preço para eventual contratação de 
empresa para prestação de serviços de hotelaria, para atender as neces-
sidades das diversas Unidades administrativas da Prefeitura Municipal de 
goianésia do Pará - Pa, em favor das empresas: barbosa e araUjo ltda 
- Me, cNPj: 02.016.891/0001-08. valor total de r$ 498.000,00. francisco 
david leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 637159

A HiGHLiNE Do BRASiL ii iNfRAEStRutuRA DE tELEcoMuNicA-
çÕES S.A., inscrita no cNPj/Mf sob o nº 27.902.165/0001-05, torna pú-
blico que requereu da secretaria Municipal de Meio ambiente de bragança 
a licença Prévia e a licença de instalação para atividade de implantação 
da infraestrutura de suporte aos equipamentos de telecomunicações, con-
forme o processo nº 020/2021, situado na rUa PriNciPal (Pa 108), vila 
do cacoal - bragaNÇa/Pa (Pavsx004).

Protocolo: 637127


