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incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e inanceira 
da REDE ANCORA-PA IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE 
AUTO PEÇAS S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e 
os seus luxos de caixa para o exercício indo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as pequenas e médias empresas (CPC PME).

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 

de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Empresa, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Proissional do 
Contador e nas normas proissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suiciente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 

Outros assuntos
As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2018 

apresentadas comparativamente, não foram auditadas por nós ou outros auditores 
independentes.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a empresa continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 

podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam inluenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento proissional e mantemos ceticismo 
proissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identiicamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 

contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suiciente para fundamentar nossa opinião. O 
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsiicação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eicácia dos controles internos da empresa.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
signiicativa em relação à capacidade de continuidade operacional da empresa. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 
ou incluir modiicação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até 
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Empresa a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signiicativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deiciências signiicativas nos controles internos 
que identiicamos durante nossos trabalhos.

Curitiba (PR), 20 de fevereiro de 2020.
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Contador CRC (SC) nº 026.215/O-6
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REDE ANCORA-PA IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A. Continuação

Protocolo: 660835

aLVorada aGroNeGÓcio Ltda 
cNPJ: 34.294.511/0001-85, FaZeNda draceNa 

localizada Br-222, rondon do Pará, solicitou da SEcMa a licença de ativi-
dade rural - lar sob protocolo no 222/2021.

PaULo roBerto GaNassoLi 
cPF: 150.280.709-20, FaZeNda KoJaK 

localizada Br-222, rondon do Pará, recebeu da SEcMa a licença de ativi-
dade rural nº 010/2021.

Protocolo: 660854

A empresa CT JUCA JOIA LTDA, CNPJ Nº 22.711.921/0001-03 
Situado à rua J, s/n, loteamento carajás. Torna Público que recebeu e 
solicita renovação da lo 071/2019 a SEMMa Tucuruí para atividade de 
clUBES SociaiS, ESPorTiVoS E SiMilarES.

Protocolo: 660855

o sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 043/2021 - com registro de Preço
o SESi - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão cen-
tral de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizara licitação, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de material de limpeza para atendimento das necessi-
dades do SESi - dr/Pa, (Saldo da cr 035/2020) conforme Edital e anexo i.
ABERTURA: 14 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), 27 de maio de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 660856

o eMPreeNdiMeNto coNsULtorio odoNtoLoGico 
dra. aMaLia rodriGUes eireLi 

coM o cNPJ 18.038.907/0001-05, TorNa PÚBlico QUE rEQUErEU 
da SEMMa/caPaNEMa a licENÇa SiMPlificada, SoB o ProTocolo N° 
022/2021 Para aTiVidadE odoNTolÓGica.

Protocolo: 660857

 

o iNstitUto de PreVidÊNcia do MUNicÍPio 
de aBaetetUBa-Pa 

cNPJ: 01.510.576/0001-61 
Por meio de seu diretor/Presidente Sr. Ângelo Jose lobato rodrigues, torna 
público o resultado da licitação PrEGÃo PrESENcial Nº 007/2021-iPMa
-PP-SrP, objeto: eventual contratação de empresa especializada na ma-
nutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos equipamen-
tos de refrigeração em: 20/05/2021, aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 
007/2021-iPMa, assinada: 20/05/2021, Vigência: 12 (doze) meses, re-
gistrado 1 (hum) itens. coNTraTo: 007/2021.007-iPMa-PP, assinado: 
20/05/2021, Vigência: 20/05/2021, contratada: lEÃo doS SaNToS co-
MErcio E SErViÇoS lTda - ME, cNPJ 15.022.630/0001-34, Valor: r$ 
50.735,61. e a fUrTado SoUZa EMPrEENdiMENToS EirEli - EPP, cNPJ: 
35.829.669/0001-75, valor: r$ 36.604,09 a arP e contrato estão dis-
poníveis na sede do iPMa, av. dom Pedro ii, n. º 915, cEP. 68.440-000, 
centro - abaetetuba /Pa.

Protocolo: 660858

BriLHaNte iNd. e coM. de carVÃo VeGetaL eireLi 
cNPJ: 14.185.761/0001-70 

Município de Goianésia do Pará - Pa, torna público que recebeu da SEMaS/
Pa, a licença de operação (lo nº 12012/2021) para Produção de carvão 
Vegetal, com VPa = 21.765.

Protocolo: 660859

Pereira e BarBosa Madeiras Ltda 
cNPJ: 41.621.226/0001-97 

Torna público que requereu junto a SEcTEMa/Moju, a licença Prévia (lP), 
licença de instalação (li) e licença de operação (lo) p/ desdobro de 
Madeira em Tora p/ Produção de Madeira Serrada e seu Beneficiamento.

Protocolo: 660860

aNtoNio carVaLHo de oLiVeira 
cPF: 050.244.043-00 

Proprietário da FAZENDA PRIMAVERA 
localizado na rod. Br 010, Vicinal faiscão, adentro por 30 km, zona rural, 
Ulianópolis/Pa, recebeu a lar N° 010/2021 com val. até 12/05/2024 da 
SEMMa/Ulianópolis.

Protocolo: 660861
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