
 diário oficial Nº 34.657  113 Terça-feira, 03 DE AGOSTO DE 2021

aMaZÔNia FLorestaL Ltda 
cNPJ: 04.513.417/0001-09 

Torna público que no dia 26/07/2021 recebeu junto à Secretaria de Estado 
do Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, a licença de operação 
N°12819/2021, Protocolo n°2021/0000007190 para a atividade de “Bene-
ficiamento de Madeira”, localizada na Rodovia Transamazônica S/N, Km 01, 
Vila Miritituba, itaituba -Pa.

Protocolo: 687507

B.Z.tt Madeiras iMPortaÇÃo e eXPortaÇÃo 
de Madeiras eireLi

cNPJ Nº 41.645.053/0001-47 
localizada no acesso Vicinal Portel, S/N 1 KM da faixa, Zona rural, Paca-
já-Pa, 68.485-000, torna público que requereu a SEcrETaria dE MEio 
aMBiENTE - SEMMa - PacaJá - Pa, a licença de instalação - li e a licença 
de operação - lo para atividade: desdobro de Madeira em Tora para Pro-
dução de Madeira Serrada e seu Beneficiamento/Secagem, em Pacajá-PA, 
68.485-000.

Protocolo: 687508

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU
decreto Nº 262/2021 - GPMta, de 29 de JULHo de 2021

NoMeia e coNVoca oS caNdidaToS aProVadoS No coNcUrSo PÚ-
Blico Nº 001/2019 da PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU Para 
ToMar PoSSE No rESPEcTiVo carGo E da oUTraS ProVidÊNciaS.
o PreFeito MUNiciPaL de toMÉ-aÇU, estado do Pará, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica Municipal, es-
pecificamente o art. 76, inciso XVI e XXXIII, art. 102, inciso II, alínea “a” 
e de acordo com o que dispõe o Edital de concurso Público nº 001/2019 
- Tomé-açu; coNSidEraNdo o que dispõe o Edital do concurso Público 
nº 001/2019, promovido pelo Município de Tomé-açu, através do instituto 
Machado de assis; coNSidEraNdo o decreto n° 24/2019 que homologou 
o resultado final do Concurso Público nº 001/2019, conforme termo de 
recebimento expedido pela comissão Especial do concurso;
coNSidEraNdo a necessidade de dar continuidade nos serviços essen-
ciais prestados por esta administração Pública à coletividade e a necessi-
dade da complementação do quadro de servidores da Prefeitura Municipal 
de Tomé-açu - Pa.
decreta:  art.1º ficam nomeadoS para os respectivos cargos os candi-
datos classificados no concurso público n° 001/2019:
carGo: 144 - aUXiLiar de serViÇos Gerais
colocaÇÃo 169 iNScr 247 NoME criSTiaNo VaZ SiQUEira SiTUaÇÃo 
claSSificado
colocaÇÃo 174 iNScr 5.193 NoME MarcoS MEirElES MENEZES SiTU-
aÇÃo claSSificado
colocaÇÃo 177 iNScr 7.103 NoME MicHEl do carMo SaNToS SiTU-
aÇÃo claSSificado
colocaÇÃo 178 iNScr 8.357 NoME aBENaia lira dE oliVEira SiTUa-
ÇÃo claSSificado
carGo: 145 - coVeiro
colocaÇÃo 07 iNScr 7.841 NoME ElBEr GoNÇalVES TriNdadE SiTU-
aÇÃo claSSificado
carGo: 151 - serVeNte (QUatro Bocas)
colocaÇÃo 19 iNScr 6.161 NoME rEGiNa aMaral da SilVa SiTUaÇÃo 
claSSificado
carGo: 152 - serVeNte (JaMic)
colocaÇÃo 18 iNScr  9.955 NoME Maria do Socorro PEiXoTo da 
coSTa SiTUaÇÃo claSSificado
Art. 2º Os  candidatos nomeados, ficam convocados, no período de 15 dias, 
para apresentar os documentos abaixo relacionados para dar continuidade 
ao processo seguintes da nomeação (posse e exercício) nos termos edi-
talícios, junto a comissão Especial do concurso Público nº 001/2019 que 
receberá os referidos documentos na sala do departamento de recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de administração, situado à avenida Três 
Poderes, centro, Tomé-açu, no horário das 08:00h às 12:00h, para pre-
enchimento de vagas no cargo público de provimento efetivo, em regime 
estatutário, da Prefeitura Municipal de Tomé-açu - Pa. Parágrafo único. o 
candidato classificado nomeado deverá apresentar os seguintes documen-
tos: 1 - comprovante de escolaridade original e fotocópia; 2 - certidão de 
nascimento ou casamento original e fotocópia; 3 - Título de Eleitor e cer-
tidão de quitação eleitoral ou comprovante de votação na última eleição, 
original e fotocópia; 4 - cédula de identidade - registro Geral original e 
fotocópia; 5 - cadastro de Pessoa física - cPf original e fotocópia; 6 - do-
cumento de inscrição no PiS/PaSEP (se cadastrado) original e fotocópia; 
7 - 02 fotos 3x4 recentes; 8 - carteira de Trabalho e Previdência Social - 
cTPS original e fotocópia, ou digital; 9 - certidão negativa criminal emitida 
pela Justiça Eleitoral; 10 - atestado de antecedentes criminal expedido 
pela SSP/Pa, original e fotocópia; 11 - declaração de acumulação de cargo 
ou função pública se for o caso, ou certidão de negativa de acumulação de 
cargo público, original e fotocópia; 12 - cópia da última declaração do im-
posto de renda apresentado a receita federal acompanhada do respectivo 
recibo de entrega, ou, no caso de não ser declarante, a apresentação de 
declaração de bens e valores firmada pelo próprio. Art. 3º Na ocasião da 
entrega dos documentos pelo candidato classificado no Concurso Público 
nº 001/2019, a comissão Especial do concurso Público 001/2009 realizará 
o agendamento da inspeção médica e avaliação psicológica sendo entre-
gue ao candidato as respectivas autorizações, onde serão especificadas as 
datas, os locais e os horários de comparecimento. Art. 4º A fim de comple-
mentar o disposto no item 10.6 do Edital do concurso Público nº 001/2019 
- Tomé-Açu, fica discriminado abaixo os exames médicos de apresentação 

obrigatória, pela candidata, quando da realização da inspeção médica: 1 - 
Hemograma completo; 2 - Eletrocardiograma; 3 - coagulograma; 4 - Urina 
EaS; 5 - creatiana, Glicemia em jejum, TGo e TGP; 6 - Tipagem sanguí-
nea e Fator RH; 7 - Raio-X de Tórax PA e Perfil com laudo; 8 - Exame de 
Uréia; art. 5º a Prefeitura Municipal de Tomé-açu, através da comissão 
Especial do concurso Público, adotará todas as providências e coordenará 
as ações que se fizerem necessárias para a realização de que trata este 
decreto. art. 6º os candidatos nomeados deveram tomar posse e entrar 
em exercício em suas atividades no prazo improrrogável de até 30 (trinta) 
dias ininterruptos, contados da data da publicação deste decreto no diário 
Oficial do Estado do Pará, devendo cumprir as exigências editalícias para 
tanto. art. 7º Não atendidos os prazos e requisitos previstos neste decreto 
fica precluso o direito à nomeação do candidato. Art. 8º Este Decreto entra 
em vigor na data de sua publicação. art. 9º revogam-se as disposições 
em contrário.
Palácio do GoVErNo MUNiciPal dE ToMÉ-aÇU (Pa), em 29 de julho de 2021.

JoÃo FraNcisco dos saNtos siLVa
Prefeito Municipal, em exercício.

Protocolo: 687509

GUstaVo saMartaNo carNeiro 
cPF N° 020.421.669-95 

Torna publico que requereu LO à SEMMA para a Lavrar e Beneficiar minério 
de ouro no Garimpo canaã, Município de itaituba, Processo 741/2021.

Protocolo: 687510

FraNKLYN raYK soares Moraes 
cPF N° 026.987.232-97 

Torna publico que requereu LO à SEMMA para a Lavrar e Beneficiar minério 
de ouro no Garimpo Boa Esperança, Mun. de itaituba, Proc. 740/2021.

Protocolo: 687511

estrUtUra NeGÓcios iMoBiLiÁrios Ltda 
cNPJ nº. 13.079.316/0001-62 

Torna público que recebeu junto à SEMaS/Pa, a autorização n°. 4733/2021, 
válida até 21/05/2022, para desenvolver atividade de inventário de fauna 
silvestre, em Santarém/Pa.

Protocolo: 687512

N a s de aLMeida e cia Ltda 
cNPJ nº. 34.285.116/0001-36

Torna público que recebeu junto à SEMaS/Pa, a licença Prévia nº. 
1849/2021, válida até 18/07/2024, e a licença de instalação n°. 
3152/2021, válida até 18/07/2024, para desenvolver atividade de posto 
revendedor de combustíveis, em curuá/Pa.

Protocolo: 687513

e M PiMeNteL eireLi 
cNPJ nº. 27.117.642/0001-21 

Torna público que recebeu junto à SEMaS/Pa, a licença de operação n°. 
12908/2021, válida até 18/07/2026, para desenvolver atividade de trans-
porte de produtos perigosos, em itaituba/Pa.

Protocolo: 687514

seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 059/2021 - coM reGistro de PreÇos
o SENai - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão cen-
tral de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJeto: Aquisição de Materiais Gráficos Para Atendimento ao SENAI-DR/
Pa, conforme Edital e anexo i.
aBertUra: 24 de agosto 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), 03 de agosto de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 687515

LioMar soares saMPaio 
comunica que recebeu da Semma/Santa izabel do Pará, as lo’S 081 e 
082/2021 para extração de saibro, em duas áreas localizadas no município 
de Santa izabel do Pará/Pa.

Protocolo: 687516

a eMPresa PoNtes HosPitaLar Ltda 
cNPJ: 63.822.597/0001-70 e i.e: 15.158.683-7 

Torna público que recebeu o alvará de licença de funcionamento da Vigi-
lância Sanitária-SiViSa, nº 0671/21, sob o processo nº 1163/21-dVSdM-
Val:31/03/2022

Protocolo: 687517


