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e setenta e sete mil quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e 
seis centavos) referente a contra partida. Vigência: 20-09-2021 a 31-12-
2021. oBJETo: coNTraTaÇÃo EMPrESa ESPEcialiZada Na coNclUSÃo 
da oBra dE 06 SalaS dE aUla do ESPaÇo EdUcaTiVa PadrÃo fNdE, 
coNforME TErMo dE coMProMiSSo Par 33942/2014, localiZada No 
Bairro da PorTEliNHa, No MUNiciPio dE ToMÉ-aÇU/Pa. aSSiNaTUra: 
10/09/2021.

Protocolo: 713578

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aVisos de LicitaÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2021-081FME

O Município de TUCUMÃ, através da FUNDO MUNICIPAL DE EDU-
caÇÃo, por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará 
licitação às 09:00 horas do dia 19 de outubro de 2021, na modalidade 
PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 9/2021-081fME, tipo menor preço por iTEM, 
cujo rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo 
PErTiNENTE, Para aQUiSiÇÃo dE VEÍcUloS TiPo PicaPE 4X4, 0KM, 
a/M:2021/2022, Para aTENdEr a dEMaNda do fUNdo MUNiciPal dE 
EdUcaÇÃo do MUNiciPio dE TUcUMÃ, de acordo com o que determina 
a legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras Públicas, no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br. informações Gerais: o edital está 
disponível na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 
07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem 
como no site do TcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitaco-
es/. TUcUMÃ - Pa, 05 de outubro de 2021. NadieLY soUsa rocHa 
- Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-005FMS
O Município de TUCUMÃ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
por intermédio da comissão de licitação, torna público que às 09:00 horas 
do dia 21 de outubro de 2021, fará realizar licitação na modalidade To-
Mada dE PrEÇoS Nº 2/2021-005fMS, tipo MENor PrEÇo GloBal, para 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM oBraS E SErViÇoS dE 
ENGENHaria Para  rEforMa, MElHoria E aMPliaÇÃo dE UMa UNida-
dE BáSica dE SaÚdE cENTro aMBUlaTorial E cENTro dE ESPEcia-
lidadES,NÚclEo UrBaNo da SEdE do MUNicÍPio dE TUcUMÃ/Pa, de 
acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da 
comissão de licitação da PrEfEiTUra MUNiciPal dE TUcUMÃ - Pa. in-
formações e retirada do edital na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, 
Tucumã-Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@
gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço http://geoobras.tcm.
pa.gov.br/. TUcUMÃ - Pa, 05 de outubro de 2021. dÉBora de soUZa 
MARTINS - Presidente da CPL.

Protocolo: 713579
.

.

ParticULares
.

FUtUraMa iNd. e coM. Ltda 
CNPJ n° 01.440.831/0001-47 

alameda caxinava n° 20 - Qd 153, Maguari, ananindeua-Pa. Torna público 
que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de ananindeua-
SEMa a renovação da l.a.o para fabricação de cosméticos. requerimento 
código: r10221.

Protocolo: 713586
.

.

eMPresariaL
.

acaÍ VitaNt iNdUstria ecoMercio eireLi 
CNPJ 14.481.948/0001-10 

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa/iGaraPÉ MirÍ, a renovação da licença de operação (l.o) para 
BENEficiaMNETo dE aÇaÍ, com endereço rodoVia Pa 151, KM 01, Nº 01, 
cEP 68.430-000, Bairro ZoNa rUral, através do processo Nº 033/2021

Protocolo: 713587

stM traNsPortes eireLLi - ePP
saNtarÉM traNsPortes 

Torna público que recebeu da SEMaS/Pa, a licença de operação - lo nº 
12983/2021, para atividade de Transportadora de substancias e produtos 
perigosos, em Santarém/Pa.

Protocolo: 713588

a HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra 
de teLecoMUNicaÇões s.a. 
(CNPJ 27.902.165/0001-05) 

Torna público que solicitou da Secretaria de Meio ambiente e Sustentabi-
lidade do Estado do Pará a licença ambiental Prévia e de instalação para 
Estação rádio Base id. 4G-PTdrJ1_PaPNT001, situado à Travessa capitão 
João Tavares, S/N, centro, Ponta de Pedras/Pa, cEP 68830-000. apresen-
tado Plano de controle ambiental e Estudo de impacto de Vizinhança.

Protocolo: 713591

a HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra 
de teLecoMUNicaÇões s.a. 
(CNPJ 27.902.165/0001-05) 

Torna público que solicitou da Secretaria de Meio ambiente e Sustentabi-
lidade do Estado do Pará, a licença ambiental Prévia e de instalação para 
Estação rádio Base id. 4G-PTdrJ2_PaPNT002, situado à rua dom angelo, 
S/N, Estrada, Ponta de Pedras/Pa, cEP 68830-000. apresentado Plano de 
controle ambiental e Estudo de impacto de Vizinhança.

Protocolo: 713593
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021-PE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2021

objeto: aquisição de instrumentais e equipamentos hospitalares para ci-
rurgias por videolaparoscopia, em atendimento as necessidades do Hospi-
tal Municipal de itaituba. Tipo: Menor preço por item. data de abertura: 
18/10/2021, as 10:00 hora local. acesso ao edital: www.portaldecompras-
publicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informa-
ções: dicoM, localizada na rod. Transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao 
Ginásio Municipal de itaituba-Pa. Ronison Aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 713595

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

Torna público que protocolou na SEMaS/Pa (Secretaria do Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade), a licença ambiental de operação para ati-
vidade de telefonia celular aos equipamentos de telecomunicações, con-
forme protocolo 2021/0000025077, 09/08/2021, situado na Trav. Pedro 
correia de Melo, s/n° - Vila Santana do capim - aurora do Pará/Pa.

Protocolo: 713610
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021-PE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2021

objeto: aquisição de instrumentais e equipamentos hospitalares para ci-
rurgias por videolaparoscopia, em atendimento as necessidades do Hospi-
tal Municipal de itaituba. Tipo: Menor preço por item. data de abertura: 
19/10/2021, as 10:00 hora local. acesso ao edital: www.portaldecompras-
publicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informa-
ções: dicoM, localizada na rod. Transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao 
Ginásio Municipal de itaituba-Pa. Ronison Aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 713612

a aLcoa WorLd aLUMiNa BrasiL Ltda. 
CNPJ 06.167.730/0005-91 

Torna público que recebeu da SEMaS/Pa a aU nº 4825/2021, com validade 
até 01/10/2022, processo n° 2017/25653, Esta aUToriZa a realização de 
Captura, Coleta, Resgate, Transporte e Soltura de fauna Silvestre para fins 
de MoNiToraMENTo dE faUNa SilVESTrE para os grupos Mastofauna, 
Herpetofauna, avifauna, Entomofauna, ictiofauna, fitoplâncton, Zooplânc-
ton e Macroinvertebrados aquáticos, de acordo com o Parecer Técnico nº 
53490/GEMINA/CMINA/DLA/SAGRA/2021, a fim de dar continuidade às 
atividades de monitoramento da fauna silvestre e da fauna atropelada na 
Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de Influência Direta (AID) do em-
preendimento, localizada na Mina de Juruti, zona rural, Município de Juruti, 
Estado do Pará.

Protocolo: 713614

MarBorGes aGroiNdUstria sa 
Torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade- SEMaS a lo para a atividade de Sistema/Estação de 
Tratamento de Efluentes Industriais do tipo lagoa anaeróbia, da Marbor-
ges agroindústria, porte d-iii, município de Moju, sob o protocolo de 
nº2020/9478.

Protocolo: 713616

HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra 
de teLecoMUNicaÇões s.a. 
CNPJ: 27.902.165/0001-05 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente a 
licença de instalação de nº 004/2021 com validade 04/10/2022 para ati-
vidade de ESTaÇÃo dE rádio BaSE E MicrooNdaS - ErB (site Pac-
cH004_4G-caPiJ2) Tipologia - 36.01 - Telefonia Móvel celular, localizada 
na rua Sebastião de oliveira, s/n° - bairro cachoeira Velha - cachoeira do 
Piriá/Pa.

Protocolo: 713617


