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Pedido de reNoVaÇÃo de LiceNÇa 
PrÉVia e LiceNÇa de iNstaLaÇÃo sococo s/a 

aGroiNdÚstrias da aMaZÔNia 
cNPJ: 05.832.555/0003-85 

Torna público que está requerendo à Secretaria Municipal do Meio ambien-
te de ananindeua - SEMa a renovação das licença de Prévia nº l01621 
e licença de instalação nº li l01721, ambas com validade: 07/01/2022, 
para a atividade de ponto de abastecimento de combustível, localizado no 
Setor a, Quadra 01, s/nº, lote 06 a 10 - distrito industrial cEP: 67.035-
095, ananindeua/Pa. Processo: r083721.

Protocolo: 695595

JasPer e JasPer Ltda - 
(Posto de MoLas ParaVaLVULas) 

iNscrito No cNPJ Nº 08.704.730/0001-85 
Novo Progresso/Pa, torna-se público que requereu renovação da licença 
l.o, processo protocolo Nº 1140/2021, junto a SEMMa/NP.P

Protocolo: 695596

iNstitUto de PreVidÊNcia sociaL dos serVidores 
PÚBLicos do MUNiciPio de MaraBÁ - iPaseMar

eXtrato coNtrato adMiNistratiVo
N° 11/2021-iPaseMar

Processo administrativo nº: 3.674/2021/PMM, Pregão eletrônico 
nº 028/2021/cPL/PMM. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPE-
cialiZada Na PrESTaÇÃo doS SErViÇoS dE aGENciaMENTo dE Via-
GENS, QUE coMPrEENdE a rESErVa, EMiSSÃo, MarcaÇÃo, rEMarca-
ÇÃo E caNcElaMENTo dE BilHETES dE PaSSaGENS aÉrEaS EM ÂMBiTo 
NacioNal, iNTErMUNiciPaiS E iNTErESTadUaiS, em atendimento às 
necessidades do instituto de Previdência Social dos Servidores Públi-
cos do Município de Marabá - iPaSEMar. contratada: dinastia Viagens 
e Turismo lTda EPP, cNPJ n°: 15.741.481/0001-63. Valor Estimado: r$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais). data de assinatura: 17/08/2021. Vigên-
cia: 31/12/2021. Nilvana Monteiro sampaio Ximenes - diretora Pre-
sidente do iPaseMar.

Protocolo: 695597

deNdÊ do ParÁ s.a. deNPasa
cNPJ/MF: 04.834.784/0001-04 - N.i.r.e. 15.300.016.291

editaL de coNVocaÇÃo de 
asseMBLeia GeraL ordiNÁria

Ficam convidados os senhores acionistas da deNdÊ do ParÁ s.a. 
deNPasa (“companhia”) a se reunirem em assembleia geral ordinária 
(aGo), que se realizará em primeira convocação, na sede da Sociedade, 
na rodovia Pa 391, Km 9,5, Estrada Belém Mosqueiro, livramento, Santa 
Bárbara, Estado do Pará, cEP: 68798-000, no dia 30 de agosto de 2021 às 
10h00min, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; 
e b) deliberar a destinação a ser dada ao resultado do exercício social e so-
bre a distribuição de dividendos. Santa Bárbara/Pa, 18 de agosto de 2021. 
Maria aparecida de Brito - conselheira administrativa.

Protocolo: 695598

o sr. GiLsoN de oLiVeira BraNdÃo 
BrasiLeiro, casado, eNGeNHeiro aGrÔNoMo, Portador do 

rG nº 4341798 Pc/Pa e cPF 725.630.872-87 
detentor dos imóveis lote 18, 19 e 20 da Gleba 86, localizada no muni-
cípio de Uruará, tornar público que recebeu junto à Secretaria Municipal 
de Meio ambiente de Uruará, SEMMa, a licença ambiental rural (lar) Nº 
0002/2021 para atividade de Bovinocultura e autorização de Supressão de 
Vegetação Secundária (aSV) Nº 001/2021.

Protocolo: 695599

LUNa N. cerQUeira eireLi/ eLetroGÁs 
cNPJ: 31.444.067/0001-49, 

localizado na av. Sebastião camargo, 272, centro B, torna público que 
está requerendo junto a SEMaSa / Breu Branco - Pa, a lo - licença de 
operação para a atividade de comércio varejista de gás liquefeito de pe-
tróleo (GlP).

Protocolo: 695600

aGÊNcia de saNeaMeNto de ParaGoMiNas
ata de reGistro de PreÇos Nº 012/2021 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-00002 - srP 
objeto: aquisição estimada de gêneros de alimentação, materiais de lim-
peza e produtos de higienização para compor as cestas básicas destinadas 
aos servidores da agência de Saneamento de Paragominas. Tendo como 
participante com o menor preço registrado, cuja proposta foi classifica-
da em primeiro lugar no certame, a empresa: PoNTo coM iNforMáTi-
ca EirEli - EPP com o valor total de r$ 315.000,00 (trezentos e quinze 
mil reais). Vigência: 17/08/2021 a 17/08/2022. recurso: Próprio. Pgm: 
23/08/2021. ordenadora de despesa: rosilene Gomes costa - supe-
rintendente Geral.

Protocolo: 695601

o sr. roBsoN steLMastcHUK da siLVa, 
BrasiLeiro, soLteiro, ProdUtor rUraL, Portador do 

rG nº 3232818 2ª Via Pc/Pa e cPF 394.923.032-72 
detentor da Fazenda Nova Escócia, localizado no município de Brasil 
Novo-Pa, tornar público que recebeu junto à SEMaS-Pa, a licENÇa dE 
aTiVidadE rUral (lar) nº 13674/2021, para Manejo florestal em re-
gime de rendimento Sustentável, e a aUToriZaÇÃo Para EXPloraÇÃo 
florESTal (aUTEf) nº 273802/2021.

Protocolo: 695602

o “Posto 25 coMÉrcio de coMBUstÍVeis Ltda”
LocaLiZado Na aVeNida 25 de 

seteMBro, s/Nº, Bairro de sÃo BrÁs 
cNPJ nº 05.477.023/0001-09 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Belém (SEMMa) a licença de instalação nº035/2021, com validade de 
01 (um) ano, para a instalação da empresa “PoSTo 25 coMÉrcio dE 
COMBUSTÍVEIS LTDA” -  Outros Tipos de Construção não Especificados 
anteriormente - avenida 25 de Setembro, s/nº, bairro de São Brás, cEP 
66.093-005, Belém-Pa.

Protocolo: 695603

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo; 

ModaLidade: PreGÃo PreseNciaL Nº 007/2021 cMa 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa(S) ESPEcialiZada(S) Para forN-
cEciMENTo dE MaTEriaS PErMaNENTES, SUPriMENToS dE iNforMa-
TÍca E MaTEriaiS dE EXPEdiENTE. Para aTENdEr aS NEcESSidadES 
da cÂMara MUNiciPal dE aNaPU/Pa, conforme anexo i - Termo de re-
ferência. Vencedores do certame: f. M. S SilVa doS SaNToS coMÉr-
cio EirEli-ME inscrita no cNPJ n° 33.289.117/0001-68, com o valor total 
de r$ 174.002,50 (cento e setenta e quatro mil, dois reais e cinquenta 
centavos), e ESaTi coMÉrcio E SErViÇoS EirEli com valor total r$ 
124.796,25 (cento e vinte e quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e 
vinte e cinco centavos). Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 
WHaNdeiLoN de carVaLHo saNtos - Vereador/Presidente. anapu/Pa, 
19 de agosto de 2021.

WHaNdeiLoN de carVaLHo saNtos
Vereador/Presidente

Protocolo: 695604

seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso reLeVaNte de retiFicaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 059/2021 - 
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 Materiais Gráficos Para Atendimento ao SENAI-DR/
Pa, conforme Edital e anexo i.
aBertUra: 10 de setembro 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 retificado poderá ser retirado no endereço acima citado, em horá-
rio comercial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no 
site da FIEPA - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 23 de agosto de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 695605

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 045/2021 
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: fornecimento de Equipamentos de climatização para atendi-
mento das Unidades do SESi-dr/Pa, conforme Edital e anexo i
aBertUra: 09 de setembro 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), 23 de agosto de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 695607


