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sob o número 0363/21, com validade até 31/03/2022, para atividade: co-
mércio atacadista, e comercializar: Medicamentos não sujeitos a controle 
especial; correlatos (Produtos para Saúde); Saneantes domissanitários; 
cosméticos e Produtos de Higiene.

Protocolo: 688559

c J a PareNte
aViso de coNcessÃo de aLVarÁ de LiceNÇa de 

FUNcioNaMeNto da ViGiLÂNcia saNitÁria - siVisa 
inscrita no cNPJ 83.646.307/0001-91,

Torna público que recebeu do dVSdM/BElÉM, a licença nº 0878/21, sob o 
processo Nº 1712/2021 - dVSdM, com validade até 31/03/2022.

Protocolo: 688560
cristaLFarMa coM. reP. iMP. e eXP. Ltda 

cNPJ: 05.003.408/0001-30
Torna público que recebeu da dirEToria dE ViGilÂNcia EM SaÚdE - co-
ordENaÇÃo dE ViGilÂNcia SaNiTária do Município de ananindeua-Pa, 
o alvará de licença de funcionamento da Vigilância Sanitária sob o Nº-
10836-333l/21 - ano: 2021, com Validade até 31/03/2022.

Protocolo: 688561

ViNHote & aLBarado Ltda/aUto Posto esPeraNÇa 
cNPJ nº 03.996.110/0001-43 

Torna público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, a renovação da sua licença de opera-
ção Nº 11038/2018 com validade até 20/11/2021 sob o protocolo de nº 
2021/21035, para a atividade de comércio Varejista de combustíveis para 
Veículos automotores na cidade de Santarém/Pa.

Protocolo: 688562

iNdÚstria de Madeira sÃo toMaZ eireLi-ePP 
cNPJ 08.795.150/0001-40

localizada na avenida Martinho Monteiro, Murinim, Benevides/Pa, torna 
público que recebeu da SEMMaT de Benevides-Pa a lo n.º 121/2021, pro-
cesso n.º 038/2021-1, atividade: instalação portuária para embarque e 
desembarque de madeiras.

Protocolo: 688563

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 051/2021
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 impressoras e insumos para confecção de crachás 
de colaboradores, em atendimento as necessidades do SESi-dr/Pa, con-
forme Edital e anexo i
aBertUra: 23 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), 05 de agosto de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 688564

seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

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, conforme abaixo:
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.
aBertUra: 23 de agosto 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), 05 de agosto de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 688565

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso reLeVaNte de reVoGaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 052/2021
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, ba-
nheiros, pórticos de acesso, estacionamento e bloco pedagógico contendo 
12 salas para implantação da Unidade SESi Bragança, em atendimento das 
necessidades do SESi-dr/Pa, conforme Edital e anexo i;

Belém (Pa), 05 de agosto de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 688566
FUNdo MUNiciPaL de saÚde 

de sÃo GeraLdo do araGUaia
aViso de caNceLaMeNto de 

PreGÃo eLetroNico 8/2021-001
a comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de 
são Geraldo do araguaia torna público para o conhecimento dos inte-
ressados o caNceLaMeNto do PreGÃo eLetroNico N° 8/2021-001, 
referente aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Utensílios Médicos Hos-
pitalares, em decorrência da constatação de improcedências de funda-
mental importância no processo licitatório. ao tempo, que esta comissão 
Permanente de licitação informa que o objeto supracitado será realizado 
brevemente, a data será publicada respeitando a lei 8.666/93. Pregoeiro 
- adir carrafa - cPL - PMsaGa.

Protocolo: 688567

estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto 
de ParaUaPeBas–saaeP

errata de editaL de LicitaÇÃo
Processo adMiNistratiVo Nº 019.21.cPL

editaL de coNcorrÊNcia 
PÚBLica Nº 001.2021.cP.saaeP

oBJETo: concorrência pública para contratação de empresa especializada 
em obras de implantação de redes de abastecimento de água, que irão be-
neficiar os bairros Jardim América e parque das Nações, região do comple-
xo VS 10 no município de Parauapebas – Pa, conforme condições estabele-
cidas no edital e termo de referência vinculados ao processo administrativo 
nº 019.21.cPl – concorrência Pública nº 001.2021.SaaEP.
considerando que a presente errata não afeta a formulação das propos-
tas a serem apresentadas pelos licitantes interessados na participação na 
licitação, estando configurada a excepcionalidade prevista no artigo 21, § 
4º da Lei 8.666/93, a retificação ora procedida não produzirá alteração na 
data de realização do certame licitatório.
desta forma, No anexo i – Projeto Básico, 2 – Planilha orçamentária; na 
Planilha orçamentária resumida.  oNde se LÊ: com B.d.i. de 15,28%.
desta forma, No anexo i – Projeto Básico, 2 – Planilha orçamentária; na 
Planilha orçamentária resumida. Leia-se: com B.d.i. de 14,62%.
desta forma, No anexo i – Projeto Básico, 2 – Planilha orçamentária; or-
çamento Sintético.  oNde se LÊ: com B.d.i. de 15,28%.
desta forma, No anexo i – Projeto Básico, 2 – Planilha orçamentária; or-
çamento Sintético Leia-se: com B.d.i. de 14,62%.
desta forma, No anexo i – Projeto Básico, 3 – composição do B.d.i.; de-
talhamento do B.d.i. (insumos). oNde se LÊ: B.d.i. calculado e adotado 
de 15,28%.
desta forma, No anexo i – Projeto Básico, 3 – composição do B.d.i.; de-
talhamento do B.d.i. (insumos). Leia - se: B.d.i. calculado e adotado de 
14,62%. conforme Planilha de detalhamento abaixo:

detaLHaMeNto do Bdi (iNsUMos)
#reF!

 
coNtrataÇÃo de eMPresa esPeciaLiZada eM oBra de iMPLaNtaÇÃo de 
redes de aBasteciMeNto de ÁGUa BeNeFiciaNdo os Bairros  JardiM 
aMÉrica e ParQUe das NaÇÕes No MUNicÍPio de ParaUaPeBas-Pa. 

item composição  Taxa (%) Todos os valores das taxas e percentuais devem ser 
aplicados conforme leis vigentes;

ac adMiNiSTraÇÃo cENTral 2,85% o valor do Bdi não poderá ultrapassar o estabelecido 
pelo SaaEP;

df dESPESaS fiNaNcEiraS 0,85%
S SEGUroS E GaraNTiaS 0,48%
r riScoS 0,85%
l lUcro 5,11%
i TaXa dE TriBUToS 3,65%
i.1 iSS 0,00%
i.2 PiS 0,65%
i.3 cofiNS 3,00%
i.4 coNTriBUiÇÃo PaTroNal 0,00%
Bdi calcUlado E adoTado 14,62%

considerando a excepcionalidade estabelecida no artigo 21, § 4º da lei 
8.666/93 dado ao fato de que a alteração efetivada não compromete a 
formulação e apresentação das propostas pelos licitantes interessados, 
mantêm-se as demais cláusulas do Edital, inclusive a data e horário da 
Sessão Pública de licitação.

Lilian cristina Pereira
Presidente de comissão Permanente de licitação

Portaria Nº. 525/2021 - SaaEP
Protocolo: 688455
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