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do capital social da companhia; ou (b) não tendo o acionista cuja participação 
seja reduzida à fração em razão do grupamento optado por manter sua par-
ticipação acionária na companhia, venham a ser reembolsados pela compa-
nhia proporcionalmente às suas frações de ações resultantes do grupamento;
(iv)  a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da companhia, de modo a 
refletir o novo número de ações da Companhia;
(v)  a aprovação da consolidação do Estatuto Social da companhia, para re-
fletir o novo texto do artigo 5º; e
(vi)  a autorização para que os diretores da Sociedade tomem todas as pro-
vidências relacionadas às matérias aprovadas (incluindo providências de 
reembolso monetário a ser pago aos acionistas da companhia que, após o 
grupamento, passaram a deter frações de ações que não foram recompostas 
à unidade de ação inteira), bem como para a realização dos registros e atua-
lizações correspondentes.
Para participar da assembleia, os acionistas, seus representantes legais e 
procuradores deverão observar o disposto no artigo 126 da lei nº 6.404, de 
15.12.1976, conforme alterada.

Santa izabel do Pará, 23 de agosto de 2021.
__________________________________

renato de Paula simões
Presidente do conselho de administração

Protocolo: 697274

a empresa Norte LoG Ltda 
inscrita no cNPJ 13.861.254/0001-46 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turis-
mo - SEMaTUr/acará a licença de instalação Nº 001/2021 para a ativida-
de de “instalação portuária dentro ou fora de porto organizado, terminal de 
uso privativo e estação de transbordo somente para cargas não perigosas” 
com endereço na rodovia alça Viária, Km 17, acará/Pa, através do Processo 
075/2017.

Protocolo: 697275

o coNdoMiNio ViLa FireNZe 
inscrito no cNPJ nº 07.732.760/0001-32 

Torna público que protocolou solicitação de renovação na SEMMa-ananin-
deua/Pa lic. operação nº 12.218 do condomínio Habitacional no end. av. 
Hélio M. Gueiros, 135, coqueiro ananindeua/Pa.

Protocolo: 697276

aUto eLÉtrica Jc Ltda 
localizado na av. dr. isaias Pinheiro, s/n, bairro Bela Vista, Novo Progres-
so/Pa, torna público que requereu junto a Secretaria de Municipal de Meio 
ambiente SEMMa/NP a licença de instalação/operação, sob o protocolo nº 
957/2021, no dia 30/06/2021, para atividade de SErViÇoS dE MaNUTEN-
ÇÃo E rEParaÇÃo ElÉTrica dE VEÍcUloS.

Protocolo: 697277

traNsPortadora arseNaL Ltda 
cNPJ Nº 04.943.858/0001-40 

Torna público que requereu à SEMMa Belém lo para Garagem de Ônibus e 
seus anexos. Processo Nº 3892/2021.

Protocolo: 697278

J c aUto Posto Ltda
cNPJ Nº 14.778.487/0001-42

Torna público que recebeu da SEMaS lo nº 12948/2021 para Transporte ro-
doviário de Produtos Perigosos em rondon do Pará, válida até 11/08/2025.

Protocolo: 697279

aUto Posto JoÃo PaULo ii Ltda 
cNPJ Nº 17.581.322/0001-74 

Torna público que requereu à SEMMa lo para Posto revendedor de combus-
tíveis. Processo Nº 062/2021.

Protocolo: 697280

NeideMY rodriGUes de soUZa traNsPortes Ltda 
cNPJ Nº 26.940.329/0001-26 

Torna público que recebeu da SEMaS lo nº 12906/2021 para Transporte ro-
doviário de Produtos Perigosos, válida até 15/02/2023.

Protocolo: 697281

JVs eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiarios sPe Ltda 
cNPJ N° 20.474.705/0001-58 

Torna público que requereu à SEMMa renovação de li para loteamento/Par-
celamento do Solo em capanema/Pa. Processo nº 046/2021.

Protocolo: 697282

taiLÂNdia eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiÁrios sPe Ltda 
cNPJ Nº 38.651.268/0001-66 

Torna público que recebeu da SEcTMa lP nº 010/2021 e li nº 011/2021, 
válidas até 17/08/2023, para loteamento em Tailândia/Pa.

Protocolo: 697283

saNta iZaBeL aLiMeNtos Ltda 
cNPJ Nº 03.779.994/0001-84 

Torna público que recebeu da SEMaS-Pa a licença de operação N°12963/2021 
para Empresa Transportadora de substâncias e produtos perigosos.

Protocolo: 697284

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 079/2021
o sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da comissão 
central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJeto: contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação 
de sistema de climatização (ar condicionado), em atendimento da reforma do 
9º pavimento, do bloco B, do edifício sede do SESi-dr/Pa, conforme edital 
e anexo i.
aBertUra: 13 de setembro de 2021.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 09:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comercial 
e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - 
http://fiepa.org.br/.

Belém (Pa), 26 de agosto de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 697285

LiceNÇa de oPeraÇÃo - soLicitaÇÃo
W aLeNcar siLVeira eireLi 

cNPJ 14.334.634/0001-95 
localizada à rod Br 155 - Vila Tancredo Neves, Eldorado do carajás-Pa. Tor-
na público que SoliciToU junto a Secretaria Estadual de Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS. a licença de operação lo,  para desenvolver a 
atividade de Transportes de Substâncias e Produtos Perigosos.

Wesmera alencar silveira
Sócia Proprietária

Protocolo: 697286

aViso de adiaMeNto de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-0208001-srP

o Município de tomé açu, torna público o adiaMENTo da sessão do PrE-
GÃo ElETrÔNico Nº 9/2021-0208001-SrP, objetivando o rEGiSTro dE 
PrEÇoS, cUJo oBJETo coNSiSTE EM rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTU-
al E fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo 
dE PNEUS E cÂMaraS dE ar Para aTENdEr aS dEMaNdaS do MUNicÍPio 
dE ToMÉ aÇU E SEUS rESPEcTiVoS fUNdoS MUNiciPaiS. designando, des-
de já, nova data de abertura para o dia 14 de Setembro de 2021, às 10:00 
horas, o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
sala da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça Três Poderes 
nº 738, Bairro: centro, Tomé açu/Pa, de segunda a sexta feira, no horário das 
8:00hs ás 14:00hs, a partir da publicação deste aviso, bem como poderá ser 
consultado ou retirado no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos 
Municípios do Estado do Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br e no site http://
www.portaldecompraspublicas.com.br.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2021-0408001-srP

o Município de tomé açu, torna público aos interessados que às14:00h 
do dia 08/09/2021 PrEGÃo PrESENcial 9/2021-0408001-SrP. objeto: rE-
GiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada Para o forNEciMENTo dE áGUa MiNEral EM GarrafÕES 
dE 20 liTroS, áGUa MiNEral EM coPoS dE 200 Ml E 350 Ml, E GáS 
liQUEfEiTo dE PETrÓlEo (GlP) P13, SoB a forMa dE rEcarGa, dES-
TiNadoS À aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
ToMÉ aÇU/Pa, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS. o Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados na sala da comissão Permanente 
de licitação, localizada na Praça Três Poderes nº 738, Bairro: centro, Tomé 
açu/Pa, de segunda a sexta feira, no horário das 8:00hs ás 12:00hs, a partir 
da publicação deste aviso, bem como poderá ser consultado ou retirado no 
Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do 
Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br.

JoÃo FraNcisco dos saNtos siLVa
PrEfEiTo - Em exercício

Protocolo: 697287

eMPresa: irMÃos Moreira da rocHa Ltda-Me 
cNPJ Nº 17.299.110/0001-07

Torna publico que solicitou a renovação da licença ambiental operacional 
junto a SEMMa - Secretaria Municipal de Meio ambiente de Uruará, Sob o 
Processo Numero 120/2016-2.

Protocolo: 697288

PotÊNcia iNdÚstria e coMÉrcio de ÁGUa NatUraL 
e serViÇos Ltda - ÁGUa NatUraL da aMaZÔNia 

Torna público que recebeu da SEMMa lo Nº 0013/2021, validade até 
21/01/2022, para fabricação de água Envasadas, sito a rod. alça Viária, Km 
2,5 Passagem São cristóvão, Nº 213 - a, Marituba/Pa.

Protocolo: 697289
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