
 diário oficial Nº 34.704  125 Segunda-feira, 20 DE SETEMBRO DE 2021

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.038-PMsJa

a Prefeitura Municipal de são João do araguaia-Pá, comunica aos interes-
sados que realizará no dia 30/09/2021, às 08:40h (horário de Brasília), licitação 
sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.038-PMsJa, tipo menor preço por 
Item, objeto: AQUISIÇÃO DE 01(UMA) RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER 
as NEcEssidadEs da PrEfEitUra MUNiciPal dE sÃo JoÃo do araGUaia. 
o edital estará disponível nos sítios do (https://www.portaldecompraspublicas.
com.br), https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, Mural de Li-
citações do TCM-PA e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo PreseNciaL Nº PP/2021.039-PMsJa srP

a Prefeitura Municipal de são João do araguaia-Pá, comunica aos interes-
sados que realizará no dia 30/09/2021, às 08:50h (horário de Brasília), licitação 
sob modalidade Pregão Presencial Nº PP/2021.039-PMsJa srP, tipo menor preço 
por Item, objeto: ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL CONTRATACAO 
dE EMPrEsa Para forNEciMENto dE rEfEicoEs (tiPo MarMitEX) E rE-
fEicao Prato fEito, VisaNdo o atENdiMENto dos fUNdos MUNiciPais, 
sEcrEtarias E PrEfEitUra MUNiciPal dE sao Joao do araGUaia. o edi-
tal estará disponível no sítio do Município https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/, Mural de Licitações do TCM-PA e pelo e-mail licitacaosja@
hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.040-PMsJa srP

a Prefeitura Municipal de são João do araguaia-Pá, comunica aos interessados 
que realizará no dia 30/09/2021, às 09:00h (horário de Brasília), licitação sob 
modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.040-PMsJa srP, tipo menor preço por 
Item, objeto: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE GAS 
GlP 13KG E VasilHaME GlP 13KG, Para atENdEr os fUNdos MUNiciPais, 
sEcrEtarias E PrEfEitUra MUNiciPal dE sao Joao do araGUaia- Pa. o 
edital estará disponível nos sítios do (https://www.portaldecompraspublicas.
com.br), https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, Mural de 
Licitações do TCM-PA e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com. ronis da silva 
amorim-Pregoeiro

Protocolo: 706324
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

PUBLica PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-00041 
Processo administrativo Nº 92021041. oBJEto: aquisição de veículo e equi-
pamento a ser utilizado na manutenção da rede municipal de iluminação pú-
blica, conforme transferência especial de emenda parlamentar de programa nº 
202122630006 e programa nº 09032021. data da abertura:  01 de outubro 
de 2021. Horário 09 horas local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital 
encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos dias úteis, 
no horário das 08 às 12 horas e portal do tcM/Pa

PUBLica PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-00042 
Processo administrativo Nº 92021042. oBJEto: contratação de pessoa física 
ou jurídica para Locação de veículos e barcos a serem utilizados no transporte escolar 
de alunos da rede Pública de Ensino do Município de Uruará. data da abertura: 30 
de setembro de 2021. Horário 09 horas local: www.portaldecompraspublicas.com.
br. o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos 
dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal do tcM/Pa.

Protocolo: 706325
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ParticULares
.

M c d carVaLHo & cia Ltda - deMais 
inscrito no cNPJ 02.748.653/0021-22 

sito na travessa Jonathas athias, nº 998 - bairro: são Pedro - Município: ori-
ximiná/Pa, torna público que solicitará a renovação da licença de operação nº 
001/2020 junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mineração de Oriximiná, 
para atividade de “Comércio Varejista de Combustível para Veículos Automotores” 
(tipologia - 32214), com capacidade de armazenamento de 60 m³ (Porte Pequeno 
- III), Revenda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e Lubrificantes.

Protocolo: 706326

.

.

eMPresariaL
.

estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto de ParaUaPeBas–saaeP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 008.21.iL.saaeP

a Presidente da comissão de Licitação do Município de ParaUaPeBas, 
através do serviço autônomo de água e Esgoto de Parauapebas – saaEP, em 
cumprimento da ratificação procedida pelo Gestor do SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
áGUa E EsGoto – saaEP, faz publicar o extrato resumido do processo de iNE-
XiGiBilidadE dE licitaÇÃo a seguir: oBJEto: contratação de empresa orzil 

consultoria e treinamento ltda, para realização do curso: a Nova lei de licita-
ções e contratos (lEi nº 14.133/2021), na modalidade presencial, para atendi-
mento das demandas do serviço autônomo de água e Esgoto de Parauapebas 
– saaEP, no município de Parauapebas, Estado do Pará, faVorEcido: orZil 
coNsUltoria E trEiNaMENto ltda, Valor: r$ 20.629,00 (vinte mil seiscen-
tos e vinte nove reais), fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 25, inciso ii, c/c o art. 13, 
inciso Vi da lei nº 8.666/93 e suas alterações, dEclaraÇÃo dE iNEXiGiBilida-
DE: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo Sr. MUSA 
NaBiH MUsa otHMaN, na qualidade de ordenador de despesas.

LiLiaN cristiNa Pereira
Presidente da comissão de licitação

Port. Nº 525/2021-saaEP
Protocolo: 706112

WaLter LUcio FoNseca da crUZ 
cPF nº 603.222.762-68 

representante legal do imóvel denominado lotE 21 sEtor-E faZENda flo-
rEstiNHa, localizado no município de aVEiro/Pa, torna público que recebeu 
da sEMas/Pa, no dia 03/09/2021 a aUtEf nº 273815/2021 para a atividade de 
Manejo florestal em regime de rendimento sustentável.

Protocolo: 706327

raiMUNda da costa NasciMeNto
cPF nº 157.437.482-68 

representante legal do imóvel denominado faZENda PiNHo, localizado no 
município de PraiNHa/Pa, torna público que recebeu da sEMas/Pa, no dia 
03/09/2021 a aUas nº 215/2021 para a atividade de supressão de Vegetação 
para Uso alternativo do solo, com validade até 03/09/2022.

Protocolo: 706328

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

eXtrato 4° terMo aditiVo
coNtrato N° 007/2018-iPaseMar

Processo de tomada de Preço n° 001/2018 cPL/PMM - Processo licita-
tório nº 9.240/2018/PMM. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA-
ÇÃo dE sErViÇos dE coNsUltoria tÉcNica EsPEcialiZada Na árEa do 
rEGiME PrÓPrio dE PrEVidÊNcia social, em atendimento às necessidades 
do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Mara-
bá - iPasEMar. contratada: aBcPrEV Gestão e formação Previdenciária ltda, 
cNPJ n°: 16.778.036/0001-30. Valor Global: r$ 65.640,00 (sessenta e cinco 
Mil seiscentos e Quarenta reais). data de assinatura do aditivo: 11/09/2021. 
Vigência: 11/09/2022. Nilvana Monteiro sampaio Ximenes - diretora Pre-
sidente do iPaseMar.

Protocolo: 706329

aLUNorte - aLUMiNa do Norte do BrasiL s.a.
a alunorte - alumina do Norte do Brasil s.a. (05.848.387/0003-16) torna 
público que requereu à secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabili-
dade do Estado do Pará (sEMas-Pa), a renovação de sua outorga de direito de 
recursos Hídricos nº 2738/2017, para captação de água subterrânea em dois 
poços tubulares localizados no município de Barcarena - Pa.

Protocolo: 706330

aLUNorte - aLUMiNa do Norte do BrasiL s.a.
a alunorte - alumina do Norte do Brasil s.a. (05.848.387/0003-16) torna 
público que recebeu da secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilida-
de do Estado do Pará (sEMas-Pa), a outorga de direito de recursos Hídricos nº 
5770/2021, para captação de água subterrânea em dois poços tubulares locali-
zados no município de Barcarena - Pa.

Protocolo: 706331

eXtrato de coNtrato
coNtrato adMiNistratiVo Nº-018/2021-cMiP

Processo adMiNistratiVo - cPL Nº-025/2021-cMiP
carta coNVite Nº-cc.001/2021-cPL-cMiP
coNtrataNte: cÂMara MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ - Pa
coNtratada: GoldEN coMErcio & sErVicos EirEli, nome fantasia Gol-
dEN sErVicE - EPP, cNPJ nº 83.272.450/0001-60.
oBJeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo da 
rEforMa Na facHada E adEQUaÇÕEs No PrÉdio da cÂMara MUNiciPal 
dE iPiXUNa do Pará, dE acordo coM o ProJEto Básico, EXEcUtiVo E 
coMPlEMENtarEs.
ViGÊNcia: 80 (oitenta) dias.
VaLor GLoBaL: r$-239.900,00 (duzentos e trinta e nove mil e novecentos reais).
dotaÇÃo orÇaMeNtÁria: as despesas de execução do presente instru-
mento correrão por conta da dotação própria do orçamento do ano vigente.
01.031.0001 2.001 - Manutenção administrativa da câmara Municipal.
4.4.90.51.00 obras e instalações.
Foro: iPiXUNa do Pará/Pa.
data: 14/09/2021.

roBsoN MoNteiro saNtiaGo
Presidente da câmara Municipal de ipixuna do Pará - Pa

Protocolo: 706332

cerÂMica isaBeLeNse Ltda
cNPJ: cNPJ: 39.719.079/0001-40

loc. na rod.Pa 140, KM 27, altura do KM 07, s/N, Zona rural de santa isabel 
do Pará, torna público a  licença de operação Nº 083/2021, com validade até 
26/07/2022, conforme Processo nº 101/2021, para atividade de cerâmica.

Protocolo: 706333


