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Retificação de Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 058/2021-PE/SRP

Na Publicação circulada no dia 15/09/2021
Aonde se lê: A abertura será dia 27/09/2021 as 08:30
Leia-se: A abertura será dia 28/09/2021 as 08:30

Pregão Eletrônico nº 059/2021-PE/SRP
Na Publicação circulada no dia 15/09/2021

Aonde se lê: A abertura será dia 27/09/2021 as 14:00
Leia-se: A abertura será dia 28/09/2021 as 14:00

Soure/PA, 17 de Setembro de 2021.
Luan Jardel de Moura Santos

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Soure
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20210411
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021-PE/SRP

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA  NO SERVIÇO DE CONFECÇÃO 
DE ROUPARIA, VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 
DO MUNICÍPIO DE SOURE/PA.  Assinatura da 
Ata:15/09/2021. Vigência: 12 (doze) meses a contar 
da assinatura. Empresa adjudicada e homologada: 
R M A DOS SANTOS, INSCRITA NO C.N.P.J. nº 
26.788.922/0001-07, vencedora com o valor global 
estimado de R$ 138.255,00, G W RODRIGUES 
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, INSCRITA NO 
C.N.P.J. nº 18.892.100/0001-35, vencedora com 
o valor global estimado de R$ 119.600,00 MYO2 
SOLUÇÕES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, INSCRITA 
NO C.N.P.J. nº 15.564.580/0001-17, vencedora com 
o valor global estimado de R$ 185.092,00  A ata 
com os preços e demais especificações encontra-se 
disponibilizada para consulta na Prefeitura Municipal 
de SOURE/PA no setor de Licitações.

RS DA CUNHA MADEIRAS EIRELI, CNPJ 15.520.014/ 
0002-94, Torna público que recebeu a LO nº 357/2021 
SEMAMT,  atividade Comercio e Atacadista de Madeiras 
– Estâncias, PROC 609/2021, Itaituba/PA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO

 DA HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2021

A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Curionópolis, torna 
público aos interessados em especial às empresas 
participantes da licitação em epígrafe, o resultado 
do JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO, que tem como 
objeto a contratação de empresa para construção 
de 02(duas) escolas modelo Pro Infância tipo 1 
com quadra poliesportiva coberta e climatização 
localizadas no bairro da Paz/Bandeirantes e Distrito 
de Serra Pelada, pertencentes ao município de 
Curionópolis-PA. Participaram da licitação as 
empresas: MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA, GÁVEA 
– PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÕES 
EIRELI, SOCIEDADE TÉCNICA DE ARQUITETURA 
E ENGENHARIA LTDA, ENGEMARC ENGENHARIA 
LTDA.  Foram inabilitadas as empresas MULTISUL 
ENGENHARIA S/S LTDA, GÁVEA – PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI, SOCIEDADE 
TÉCNICA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 
. Foi considerada habilitada a empresa ENGEMARC 
ENGENHARIA LTDA. Informamos, ainda, que a partir 
desta publicação está aberto o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para a interposição de recurso pelas 
empresas interessadas quanto a fase de habilitação. 
Findo este prazo será marcado a data para abertura 
do envelope “Proposta Comercial”.

Curionópolis, 20 de setembro de 2021
ELIZABETH Mª S. V. BOTELHO DA SILVA

Comissão Permanente de Licitação
Presidente

AMAZON WOODS IND. E COM. DE MADEIRAS EIRELI - 
CNPJ 18939733/0001-51, torna público que recebeu a  LO 
nº 192/2021 SEMANT, através do processo Nº076/2021, 
atividade instalações portuária, BENEVIDES/PA.

GOIANESIA GAS EIRELI, CNPJ: 31.493. 
632/0001-68, torna público e declara que 
solicitou junto a SEMAS/PA, a Licença de 
Operação – LO, protocolo n° 2021/30592 
em 15/09/2021 para atividade: Transporte 
Rodoviário de Produtos Perigosos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA IZABEL DO PARÁ
AVISO DE REVOGAÇÃO.

A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará 
Resolve tornar Pública a REVOGAÇÃO da licitação 
TOMADA DE PREÇO N°001/2021; por motivo ajuste 
nas planilhas, que tem por objeto a Contratação 
de empresa de engenharia para executar os 
serviços de reforma da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Pergentino Moura.

Rosinaldo Ferreira de Freitas
Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL DE TUCURUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 8/2021-059
Abertura dia 04/10/2021, às 09:00 horas, 
no Portal bnc, Objeto registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa para 
aquisição de brinquedos infantis para atender 
o Fundo de Assistência Social. No site http://
tucurui.pa.gov.br/. Tucuruí/PA, 21/09/2021. 
FERNANDO BARROS LIMA. Pregoeiro.

Sem perigo

Embora não esteja des-
cartada, a chance de um 
tsunami atingir a costa 
brasileira é bastante remo-
ta, afirma o geólogo Ma-
amar El Robrini, professor 
do curso de Oceanografia 
na Universidade Federal 
do Pará (UFPA). A preo-
cupação com as ondas gi-
gantes no Brasil teve início 
após o vulcão Cumbre Vie-
ja, nas Ilhas Canárias, dar 
sinais de que entraria em 
erupção, na semana pas-
sada. As menções ao tema 
geraram mais de 420 mil 
interações no Facebook 
entre quinta e sexta-feira, 
de acordo com a ferramen-
ta CrowdTangle. 

No domingo, 19, o vul-
cão despertou, mas as si-
mulações indicando um 
possível tsunami no Oce-
ano Atlântico Sul não se 
confirmaram. “Embora 
isso possa ser possível, 
este é, na verdade, o pior 

cenário e não o mais pro-
vável. Portanto, não há, 
ainda neste momento, 
fortes evidências da ocor-
rência de um tsunami no 
litoral brasileiro”, ressalta 
o professor.

Adormecido há décadas, 
o Cumbre Vieja é um vul-
cão ativo e as três últimas 
erupções ocorreram nos 
seguintes anos: 1772, 1949 e 
1971. Está localizado na ilha 
de La Palma, uma comuni-
dade espanhola das Ilhas 
Canárias. Após uma sema-
na de atividade sísmica na 
região, entrou em erupção 
neste  domingo. Até o mo-
mento, 5 mil pessoas já dei-
xaram suas casas que ficam 
no entorno do vulcão. 

Devido a isso, as auto-
ridades espanholas colo-
caram a ilha La Palma em 
alerta laranja para uma 
erupção.  É o terceiro de 
um sistema de alerta de 
quatro níveis. 

Ocorrência de tsunami
no Estado é improvável

Uma área de 1.606 
km², equivalente a cinco 
vezes o tamanho da ci-

dade de Belo Horizonte (MG), 
foi desmatada na Amazônia 
em agosto de 2021. Foi o maior 
índice para o mês em 10 anos, 
conforme apontou ontem o 
Instituto do Homem e Meio 
Ambiente da Amazônia (Ima-
zon), a partir de dados do 
Sistema de Alerta de Desma-
tamento (SAD). Apesar disso, 
a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade 
(Semas) informou que, em 
agosto, houve redução de 39% 
nas áreas estaduais de alertas 
de desmatamento no Pará, 
com relação ao mesmo perío-
do de 2020. 

Em agosto do ano passa-
do, as áreas estaduais no Pará 
apresentaram alertas equiva-
lentes a 193,50 km², enquanto 
que, em agosto de 2021, foram 
registrados 117,86 km².  Em 
todo o Estado, os meses de ju-
nho, julho e agosto tiveram 
redução de 25%, 32% e 30%, 
respectivamente, em compa-
ração ao mesmo período de 

2020. O balanço da Semas foi 
divulgado no dia 6 de setem-
bro,  com dados do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe). 

“A Semas reforça que, atra-
vés das Operações Amazô-
nia Viva, foram apreendidas 
7.639,80 m³ de madeira em 
tora extraída de forma ilegal 
apreendida; 1.717,4637 m³ de 
madeira serrada extraída de 
forma ilegal apreendida; 299 
motosserras que eram utili-
zadas na derrubada de; 154 
veículos que estavam sendo 
usados no desmatamento ile-
gal foram apreendidos; 213 
acampamentos destruídos; 62 
garimpos ilegais interditados”, 
detalhou, em nota. 

Desmatamento
registra recorde
Na coNtramão, Pará reduziu alertas Nas áreas estaduais

AmAzôniA

Houve redução 
de 39% nas áreas 
estaduais de aler-
tas de desmata-
mento no Pará

Desde o início do mês, o 
alerta amarelo para chuvas 
intensas e vendavais na capital 
paraense tem sido emitido de 
maneira recorrente. Ontem, 
por exemplo, uma forte chuva 
caiu sobre a cidade durante à 
tarde. Apesar disso, informou 
a Divisão de Meteorologia do 
Centro Gestor e Operacional 
do Sistema de Proteção da 
Amazônia (Censipam), a ten-
dência é que este cenário seja 
diferente em outras regiões. 
Segundo a Censipam, a previ-
são é de instabilidade climáti-
ca até o final do mês.

Na faixa sul do Pará, por 
exemplo, prevalecerá o sol for-
te e a baixa umidade. Para estes 
municípios, as últimas sema-
nas de setembro serão de mui-
to sol, forte calor e umidade 
relativa do ar se aproximando 

Clima seguirá instável 
até o final de setembro

  Chuvas devem se repetir na capital paraense até o final deste mês 
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de 25% à tarde. Na faixa Norte, 
desde o Baixo Amazonas até 
o nordeste paraense, os próxi-
mos dias devem começar com 
sol e poucas nuvens. À tarde, 
porém, o céu deve ficar nubla-
do e chuvas serão registradas. 
Já os municípios da região do 
Marajó, metropolitana de Be-
lém e nordeste, a intensidade 
das chuvas deve variar entre 
moderada e forte. As tempera-
turas permanecem elevadas, 
com máxima de 36º C. 

“Podemos dizer que as 
condições de tempo presen-

ciadas neste mês estão dentro 
das características médias do 
clima na porção sul do Pará. 
Contudo, tem-se notado que 
a faixa norte tem apresentado 
uma frequência maior de chu-
vas intensas acompanhada de 
trovoadas e, em alguns episó-
dios isolados, rajadas de vento 
e queda de granizo”, explica 
Saulo Carvalho, coordenador 
do Núcleo de Monitoramen-
to Hidrometeorológico da 
Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade 
(Semas).


