
 diário oficial Nº 34.709  181 Sexta-feira, 24 DE SETEMBRO DE 2021

tituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Marabá 
- iPaSEMar. contratada: aGENda aSSESSoria PlaNEJaMENTo E iNfor-
MáTica lTda, cNPJ n°: 00.059.307/0001-68. Valor Global: r$ 188.400,00 
(cento e oitenta e oito Mil e Quatrocentos reais). data de assinatura do con-
trato: 10/09/2021. Vigência: 13/09/2021 a 13/09/2022. Nilvana Monteiro 
sampaio Ximenes - diretora Presidente.

Protocolo: 708765

a HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra 
de teLecoMUNicaÇÕes s/a 
(cNPJ 27.902.165/0001-05) 

Torna público que recebeu da Secretaria de Meio ambiente de cachoeira do 
arari a licença ambiental Prévia nº 008/2021 (Proc. 2021/0049), válida até 
01/09/2022, para Estação rádio Base Site id. 4G-cacHJ1_PaccX002, situa-
da na Travessa cipriano Santos, S/N, cachoeira do arari.

Protocolo: 708766
 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 068/2021-Pe
Processo adMiNistratiVo Nº 093/2021

objeto: aquisição de equipamentos de informática para atendimento das 
Equipes da Saúde da família e Equipes de atenção Primária do fundo Mu-
nicipal de Saúde de itaituba. Tipo: Menor preço por item. data de abertura: 
06/10/2021, as 10:00 hora local. acesso ao edital: www.portaldecompras-
publicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações: 
dicoM, localizada na rod. Transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao Ginásio Mu-
nicipal de itaituba-Pa. ronison aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 708773

MiNeraÇÃo ParaGoMiNas s.a.
a Mineração Paragominas s.a. (cNPJ 12.094.570/0004-10) torna público 
que recebeu, em 09/09/2021 (sob processo nº 2011/26588) da Secretaria 
de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade (SEMaS/Pa), a autorização 
de Supressão Nº 4796/2021, com validade até 09/09/2023, em uma área 
de 739,5009 ha de floresta secundária, a fim de viabilizar a expansão de 
infraestrutura física e consequentemente a expansão das áreas de lavra no 
platô Miltônia 5 (M5), no munícipio de Paragominas.

Protocolo: 708777

WaLMoN araUJo VaLe 
cPF nº 739.253.492-00 

representante legal do imóvel denominado FaZeNda FerNaNdes i, lo-
calizado no município de aVEiro/Pa, torna público que recebeu da SEMaS/
Pa, no dia 17/09/2021 a aUTEf nº 273831/2021, com validade até o dia 
17/09/2023, para a Atividade de Manejo florestal em regime de rendimento 
sustentável.

Protocolo: 708774

a cerÂMica BrasiL (d. M. da siLVa coMercio eireLi)
cNPJ 20.082.143/0001-05 

Torna público que está requerendo à Secretaria de Turismo e Meio ambien-
te - SEMMa de rio Maria- Pa, a licença operação (lo) para a atividade de 
registro de fabricação de cerâmica Vermelha (Telhas/tijolos), com endereço 
rua Nove, 537, centro. rio Maria - Pa, cep 68530-000.

Protocolo: 708782

cooriNGas - cooPeratiVa dos GariMPeiros
e MiNeradores dos dois coriNGas

cNPJ - Nº. 33.264.073/0001-40  Nire - 15400020664
editaL de coNVocaÇÃo de asseMBLeia 

GeraL eXtraordiNÁria
cooriNGaS - cooPEraTiVa doS GariMPEiroS E MiNEradorES doS 
doiS coriNGaS através do seu Presidente PaUlo VicENTE MaliNSKi, no 
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os coo-
perados, para se reunirem em assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se 
de acordo com os indicativos abaixo:
data: 05 de outubro de 2021.
LocaL: Sede da cooperativa, rUa ESPiriTo SaNTo, n° 163, Bairro SETor 
iNdUSTrial iii, NoVo ProGrESSo - Para - cEP 68.193-000.
HorÁrio: Às 07:00 (sete horas) em 1ª (primeira) convocação com a pre-
sença de 2/3 dos cooperados em condições de votar; ou às 08:00 (oito horas) 
em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos co-
operados em condições de votar, ou às 09:00 (nove horas) em 3ª (terceira) 
e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) em condições 
de votar.
ordeM do dia: Eleição do conselho fiscal.

Novo Progresso (Pa), 21 de setembro de 2021
PaULo ViceNte MaLiNsKi

Presidente
Protocolo: 708778

VaLMir BocaLoN 
cPF 689.999.332-53 

Torna público que requereu junto a SEMaTUr a licença de atividade rural
-lar, para a atividade de Bovinocultura da faz. Vitória, instalada na Vic. Pitin-
ga, Km 10, zona rural do município de Jacundá-Pa.

Protocolo: 708791

torNaMos PÚBLico o Pedido de LiceNÇa de oPeraÇÃo 
da eMPresa t & t coMÉrcio de GÁs Ltda 

cNPJ: 20.289.374/0001-86 
Protocolado no dia 14 de Setembro de 2021, para a atividade de comércio 
varejista de Gás, conforme processo nº 063/2021.

Protocolo: 708792

arQUiMedes GoNÇaLVes riBeiro 
cPF 033.313.346-34 

Torna público que requereu junto a SEMaTUr a licença de atividade rural
-lar, para a atividade de Bovinocultura da faz. rosa Branca, instalada na 
rod. Pa-150, km 83, zona rural do município de Jacundá-Pa.

Protocolo: 708789

tiM s.a. 
cNPJ: 02.421.421/0011-93 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Óbi-
dos/Pa, a licença de operação de n° 037/2021 e protocolo de nº 453/2021 
para atividade de oPEraÇÃo dE ESTaÇÃo dE rádio BaSE E MicrooN-
daS - ErB (site PaBdS003_4S-PaS109) Tipologia - 36.01 - Telefonia Móvel 
celular, localizada rua da Tijuca, s/n° - Eixo Br 163 - comunidade igarapé 
açu - Óbidos/Pa.

Protocolo: 708786

Posto de GasoLiNa PetroNorte eireLi ePP 
cNPJ: 10.342.216/0001-99 

Torna público que recebeu da SEMMa/Tomé-açu, a lo-lic. de operação nº 
017/2021 (ativ.: Posto revendedor de diesel, Gasolina e álcool).

Protocolo: 708784

i.F da siLVa coiMBra eireLi - aGro coiMBra 
cNPJ Nº 43.278.768/0001-34 

localizada na avenida Belém, S/N centro, Pacajá - Pa, 68.485-000, torna 
público que requereu da SEMMa - PacaJá/Pa, a licença de instalação - li e 
a licença de operação - lo para atividade: coMÉrcio VarEJiSTa dE MEdi-
caMENToS VETEriNárioS, em Pacajá/Pa.

Protocolo: 708812

coMÉrcio de coMBUstiVeis do ParÁ Ltda 
cNPJ 04.720.868/0001-17 

Torna público que solicitou a SEMa de ananindeua a renovação da lo nº 
l091720 válida até 17/09/2021 p/terminal revendedor retalhista Trr.(Pro-
tocolo r085421).

Protocolo: 708814

editaL de coNVocaÇÃo das 
eLeiÇÕes siNdicais do sitricoMt

Pelo presente edital, faço saber que no dia 23 de novembro de 2021, 
das 09h às 17h, na sede da oaB - subseção de tucuruí e nos locais de 
trabalho dos associados, serão realizadas as Eleições do Sindicato dos Traba-
lhadores na indústria da construção civil leve e Pesada, Madeireiras, olarias 
e do Mobiliário dos Municípios de Tucuruí, Novo repartimento e Breu Branco/
Pa-SiTricoMT, para a composição da diretoria, conselho fiscal e delegação 
representativa e federativa, e seus respectivos Suplentes, com mandato para 
o triênio de 2021/2024. ficando aberto o prazo de 20 dias para o registro de 
chapas, a contar da data da publicação deste Edital. a Secretaria funcionará 
na Sede da oaB Tucuruí, no período do registro de chapas, das 08h às 12h 
e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, onde ficará à disposição dos 
interessados, pessoa habilitada para o atendimento, prestação de informa-
ções, fornecimento e/ou recebimento de documentação. a impugnação de 
candidaturas deverá ser feita no prazo de 5 dias, a contar da publicação da 
relação de chapa(s) registrada(s). No caso de empate entre as chapas mais 
votadas ou caso não seja obtido quórum em primeira convocação, realizar-se
-á nova eleição ou segunda convocação no dia 08/12/2021, e, não conseguin-
do quórum na segunda convocação, a Eleição, em terceira convocação, será 
realizada no dia 10/01/2022. E em caso de registro de chapa única, a votação 
poderá ser exercida por aclamação dos associados, em aSSEMBlEia GEral 
EXTRAORDINÁRIA convocada exclusivamente para essa finalidade. Tucuruí, 
24 de setembro de 2021. ericK Feitosa costa diNiZ - Presidente da 
comissão eleitoral.

Protocolo: 708823

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso reLeVaNte de retiFicaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 083/2021
o sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da comissão 
central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJeto: fornecimento de Equipamentos de climatização para atendimento 
das Unidades do SESi-dr/Pa, conforme Edital e anexo i;
aBertUra: 13 de outubro de 2021.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 11:00 Horas (Horário Local).
O edital retificado 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), 24 de setembro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 708821


