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des de 02 (duas) Estações rádio Bases (ErBs) localizadas na rUa GUaNa-
Bara, Qd “d”, lT 19 - Bairro: NoSSa SENHora aParEcida e na rUa 
daS orQUidEaS, Qd 04, lT 07 - Bairro: MorUMBi, ambas na cidade de 
Novo repartimento/Pa.

Protocolo: 654354
cia aGroPecUaria N. sra aParecida Ltda - cNPJ: 
31.647.574/0001-80, proprietária do imóvel rural denominado Fazenda 
Bom Jardim, localizada no município de Ulianópolis - PA, torna público que 
requereu junto à SEMMA - Ulianópolis, a Renovação da Licença de Ativida-
de rural (lar) nº 026/2018 que promove a atividade de aGricUlTUra E 
PEcUária EM árEa alTErada E/oU SUB- UTiliZada.

Protocolo: 654355
reBeLo e BeLLard Ltda, cNPJ: 04.895.732/0001-48 - torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA/Salinópo-
lis, licença de operação - lo N° 011/2021, vigente até 20/04/2022, para 
atividade de comércio Varejista de combustíveis para veículos automoto-
res, localizado na av. dr. Miguel de Santa Brígida, s/nº, Esq. com a rua a, 
Centro, no Município de Salinópolis/PA.

Protocolo: 654356
rioPeL - industria e comercio de aparas de Papel Ltda, cNPJ: 
05.006.978/0001-84, torna público que está requerendo a SEMMa/ananindeua, 
a renovação da l.o para o comercio atacadista de resíduos de Papel e Papelão, 
no distrito industrial Quadra 13 setor E lote 2, s/nº através do processo r044721.

Protocolo: 654357
a companhia de saneamento do tocantins - saneatins, cNPJ n° 
25.089.509/0003-45, torna público que recebeu da Secretaria Muni-
cipal de Meio ambiente e Turismo - SEMMaTUr de Xinguara/Pa no dia 
08/04/2021 a licença de operação nº 328/2019, incluindo a amplia-
ção do Sistema de Tratamento de água - ETa com capacidade para 70 
l/s no município de Xinguara-Pa e distritos.

Protocolo: 654358
JaLdecY PaNcieri, inscrito no cPf de n° 252.116.927-72, proprietário da 
Fazenda Arizona I, localizada no município de Tailândia/PA, torna público que 
recebeu da SEMaS: sua aUaS de n°186/2021 e sua aU de n° 4664/2021.

Protocolo: 654359
receBiMeNto da reNoVaÇÃo da LiceNÇa de oPeraÇÃo
a cLaro s.a inscrita no cNPJ: 40.432.544/0241-60, torna público rece-
beu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santa Bárbara do Pará a 
licença de operação nº 002/2021 com validade até o dia 16.04.2022 para 
atividade de telefonia celular, situado na Rua Cândido de Souza, nº 185, 
centro - Santa Bárbara do Pará - Pa (PaSNB01).

Protocolo: 654360
tramontina Norte s/a. Belém - Pa cNPJ nº 14.098.057/0001-80. Nire 
15300018382. Extrato da ata da assembleia Geral ordinária e Extraordi-
nária em 19/04/2021 às 10:00 horas, na sede social da companhia, na 
av. Principal, 700, setor c, quadra 2, distrito industrial de icoaraci, em 
Belém-Pa., publicações conforme determina a lei. compareceram acio-
nistas, representando mais de 2/3 do capital Social com direito à voto, 
conforme livro de Presenças de acionistas, para deliberarem sobre o se-
guinte: assembleia Geral ordinária: Tomar as contas dos administrado-
res, examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial 
e Demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 
31/12/2020; destinação do resultado do Exercício; fixar os honorários, 
do conselho de administração e da diretoria Executiva; e, Eleger o con-
selho de administração; e, assembleia Geral Extraordinária: aumentar o 
capital social com a incorporação de reservas contábeis, no valor de R$ 
14.500.000,00; e, correspondente alteração estatutária. aGo: as contas 
dos administradores e todos os atos administrativos, relativos ao exercício 
encerrado em 31/12/2020; O Lucro Líquido do exercício que, após a cons-
tituição da Reserva Legal e do Dividendo Mínimo Obrigatório resultou em 
R$ 8.224.983,30, que somado ao valor do dividendo mínimo obrigatório 
lançado na conta credores diversos no valor de R$  167.856,80, totalizan-
do R$ 8.392.840,10 será utilizado para aumento de capital, deixando-se 
de distribuir dividendos aos acionistas nesse exercício social; a fixação dos 
honorários do Conselho de Administração, na importância global de até 
R$ 1.000,00 mensais, e da Diretoria Executiva, na importância global de 
até R$ 1.000,00 mensais, que serão individuados em reunião do mesmo 
conselho. a eleição do conselho de administração para o triênio de maio 
de 2021 a abril de 2024, constatando-se terem sido reeleitos os seguintes 
membros: Presidente: Sr. clovis Tramontina; Vice-Presidente: Sr. Joselito 
Gusso; Membros: Sr. Eduardo Scomazzon; Sr. ildo Paludo e, o Sr. inácio 
Chies. AGE: Aumento do Capital Social para R$ 31.000.000,00 mediante a 
incorporação de valores existentes nas contas: Saldo a disposição da as-
sembleia no valor de R$ 10.524.171,05; saldo da conta Reserva Legal no 
valor de R$ 1.054.275,46, saldo de dividendo mínimo obrigatório lançado 
na conta credores diversos no valor de R$ 167.856,80 e parte da conta 
Reserva para Aumento de Capital no valor de R$ 2.753.696,69; totalizando 
R$ 14.500.000,00, com emissão e distribuição de 14.500.000 novas ações, 
no valor de R$ 1,00 cada, sem qualquer ônus aos acionistas, na propor-
ção das já possuídas. assim, artigo 6º do Estatuto Social passará a ter a 
seguinte redação: artigo 6º - o capital Social, totalmente subscrito e in-
tegralizado é de R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), dividido 
em 31.000.000 (trinta e uma milhões) ações ordinárias, nominativas, com 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. Nada mais havendo a tratar 
a reunião foi encerrada em 19.04.2021, aprovada por unanimidade, tendo 

seu texto integral sido lavrado em livro próprio e arquivado na JUcEPa 
sob o nº 20000708553 do dia 03.05.2021 a) Maria de fátima cavalcante 
Vasconcelos - Secretária Geral.

Protocolo: 654361
aÇaÍ crePUriZÃo coMÉrcio de coMBUstÍVeis Ltda, cNPJ: 
41.238.805/0001-55, torna público que requereu junto à SEMMa/itaitu-
ba, a licença Prévia e de instalação, sob processo n°. 427/2021, para 
desenvolver atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores, em itaituba/Pa.

Protocolo: 654362
Prado & Pereira coMercio de coMBUstiVeis Ltda - Me, 
cNPJ: 19.266.161/0001-50, torna público que solicitou da SEMa a rlo N° 
l06720, Prot. Sob o nº r021221 para o comércio Varejista de combustí-
veis para Veículos automotores, em ananindeua /Pa.

Protocolo: 654363
estado do ParÁ
Poder LeGisLatiVo
caMara MUNiciPaL de Vereadores de tUcUrUÍ
resumo
edital Pregão Presencial 003/2021 - srP
Câmara Municipal de Vereadores de Tucuruí, conforme a Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações e lei n.º 10.520/02 torna público que realiza-
rá licitação na modalidade Pregão Presencial 002/2021 - SrP, Tipo Menor 
Preço por item, com abertura para o dia 19/05/2021 às 8:30 hs. Horário 
local. objeto: contratação de empresa(s) especializada(s) para o eventual 
fornecimento de materiais permanentes: mobiliários, equipamento de re-
frigeração, eletroeletrônicos e equipamentos de informática, destinados à 
Câmara Municipal de Vereadores de Tucuruí através de SRP - Sistema de 
Registro de Preços. O Edital estará disponível na sede da Câmara Munici-
pal, sito à: Praça Jarbas Passarinho nº 116- centro- Tucuruí -Pará, sala 
de licitações. Tucuruí (Pa), 07.05.2021, Julio cesar Henrique, Pregoeiro.

Protocolo: 654364
estado do ParÁ
Poder LeGisLatiVo
caMara MUNiciPaL de Vereadores de tUcUrUÍ
resumo
edital Pregão Presencial 004/2021 - srP
Câmara Municipal de Vereadores de Tucuruí, conforme a Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações e lei n.º 10.520/02 torna público que realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial 004/2021 - SrP, Tipo Menor Preço 
por item, com abertura para o dia 19/05/2021 às 11:30 hs. Horário local. 
objeto: contratação de empresa especializada para a eventual serviço de 
confecção e instalação de balcão tipo mesa, em material granito, a ser insta-
lado destinados à Câmara Municipal de Vereadores de Tucuruí através de SRP 
- Sistema de Registro de Preços. O Edital estará disponível na sede da Câmara 
Municipal, sito à: Praça Jarbas Passarinho nº 116- centro- Tucuruí -Pará, sala 
de licitações. Tucuruí (Pa), 07.05.2021, Julio cesar Henrique, Pregoeiro.

Protocolo: 654365
cÂMara MUNiciPaL de BrasiL NoVo
aViso de caNceLaMeNto
Tornar sem efeito o Extrato de Ratificação da Inexigibilidade de Licitação n° 
001/2021. objeto: prestação de serviços de assessoria em contabilidade 
.fundamento legal: art. 25, ii da lei 8.666/93, contratada  assecon asses-
soria contábil lTda, Valor 60.500,00. Vigência de 01/02/2021 a 31/12/2021, 
publicado no ioEPa em 03/03/2021. Motivo adaptação técnica.
cÂMara MUNiciPaL de BrasiL NoVo
eXtrato ratiFicaÇÃo de iNeXiBiLidade de LicitaÇÃo N° 002/2021
oBJETo: Prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria con-
tábil na Câmara Municipal de Brasil Novo. Fundamento legal: Artigo 25, 
ii, da lei nº 8.666/93. coNTraTada: aSSEcoN aSSESSoria coNTaBil 
LTDA. VALOR TOTAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). CONTRATO Nº 
002/2021-cMBN. ViGENcia: 03/05/2021 a 31/12/2021
WalTEr SoarES GoMES
Presidente da Câmara Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 654366
MariaNa assis sarMeNto cUNHa, cPf nº 010.558.832-66, proprie-
tária do rancho São Geraldo, localizado no município de Paragominas-Pa, 
torna público que requereu da SEMMa/Paragominas-Pa, a licença ativida-
de rural (lar), para a atividade de pecuária e equinocultura.

Protocolo: 654367
FaZeNda cacHaBa ii propriedade da Sr. lEaNdro lira dE araÚJo, 
cPf nº 673.290.202-49, localizada município de São félix do Xingu-Pa, 
vem por meio deste veículo de comunicação tornar pública o pedido da 
licENÇa dE aTiVidadE rUral - lar para atividade de Bovinocultura, 
através do protocolo nº 156/2021 juntamente à Secretaria Municipal do 
Meio ambiente do Município de São félix do Xingu - Pa.

Protocolo: 654368


