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ceira do ano anterior; b) discussão de matérias de interesse da categoria; 
c) filiação de sindicatos; d) o que ocorrer. Belém (Pa), 27 de maio de 
2021. carloS fErNaNdES XaViEr - Presidente da faepa.

Protocolo: 662968
Aviso de Licitação - PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2021
A Câmara Municipal de Altamira/PA, torna público, para conhecimento 
de todos, que fará realizar no dia 15/06/2021, às 14h:00m (horário local) , 
na modalidade Pregão Presencial nº 005/2021, tipo menor preço por lote, em 
conformidade com a lei federal nº 8.666/93 e 10.520/02. oBJEto: aquisição 
de Equipamentos de informática , para manutenção das atividades da câ-
mara Municipal, os interessados poderão obter maiores informações e retirar 
o edital completo na câmara Municipal, localizada na rua 1º de Janeiro nº 
1274, catedral, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. ou diretamente pe-
los sites: www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações) e www.altamira.pa.leg.br 
(transparência) ou através do email: camaraaltamiracpl@gmail.com.
altamira (Pa), 26 de maio de 2021.
JoZiMar doS SaNtoS SilVa
Pregoeiro

Protocolo: 662969
aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 017/2021
o sesi e 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 09 (nove) veículos novos (zero quilômetro) tipo pick 
up média utilitária, modelo cabine dupla, para atendimento das necessida-
des do SENai-dr/Pa, conforme Edital e anexo i.
aBErtUra: 25 de junho 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), 02 de junho de 2021.
NEiltoN carNEiro do NaSciMENto
coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 662970
isHiGUro & cia Ltda. cNPJ Nº 11.083.100/0001-45. torna público 
que recebeu da SEMaS lo Nº 12808/2021 para transporte fluvial de Pro-
dutos Perigosos, válida até 30/05/2026.

Protocolo: 662971
siNdicato de assisteNtes sociais No estado do ParÁ (siNasPa)
cNPJ Nº 22.989.735/0001-22
editaL de coNVocaÇÃo
a diretoria colegiada do Sindicato de assistentes Sociais no Estado do Pará 
- SiNaSPa, no uso de suas atribuições estatutárias, pelo presente Edital, 
coNVoca as/os suas/seus associados/as quites com suas obrigações esta-
tutárias para assembleia Geral a ser realizada no dia 11 de junho de 2021, 
na sede da entidade, situada na rua arciprestes Manoel teodoro, 973-a, 
Bairro : campina, Belém Estado do Pará. cEP 66015-040. Belém-Pa, às 17 
h00min, em primeira convocação. Não sendo obtido quórum na primeira 
convocação, a assembleia será instalada em segunda e última convocação, 
trinta (30) minutos após o horário inicialmente previsto, com qualquer 
número de associados (as) presentes.
Pauta:
•  Informe
•  Prestação de contas
Belém, 31 de maio de 2021.
diretoria colegiada do SiNaSPa

Protocolo: 662972
siNdicato de assisteNtes sociais No estado do ParÁ (siNasPa)
cNPJ Nº 22.989.735/0001-22
editaL de coNVocaÇÃo
a diretoria colegiada do Sindicato de assistentes Sociais no Estado do Pará 
- SiNaSPa, no uso de suas atribuições estatutárias, pelo presente Edital, 
coNVoca as/os suas/seus associados/as quites com suas obrigações esta-
tutárias para assembleia Geral a ser realizada no dia 18 de junho de 2021,  
na sede da entidade , situada na rua arciprestes Manoel teodoro,973-a, 
Bairro : campina, Belém Estado do Pará. cEP 66015-040. Belém-Pa, às 
14h00min, em primeira convocação. Não sendo obtido quórum na primeira 
convocação, a assembleia será instalada em segunda e última convocação, 
trinta (30) minutos após o horário inicialmente previsto, com qualquer 
número de associados(as) presentes.
Pauta:
•  ELEIÇÃO DE COMISSÃO ELEITORAL PARA DIRIGIR O PLEITO ELEITORAL 
dEStE SiNdicato PErÍodo 2021/2024, coM PodErES Para coNVocar 
E diriGir o ProcESSo ElEitoral, coNforME art 57 do EStatUto.
Belém, 31 de maio  de 2021
diretoria colegiada do SiNaSPa

Protocolo: 662973
reBeLo iNdUstria coMÉrcio e NaVeGaÇÃo Ltda - cNPJ 
05.685.961/0034-69, torna público  q/ requereu a SEMat a renovação 
da licença de operação nº021/2019 para atividade de ancoradouro de 
embarcações e a renovação da licença de instalação nº02/2020 para ati-
vidade de recurepação da rampa de acesso ao ancoradouro no Município 
de Vitória do Xingu.

Protocolo: 662952
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