
 diário oficial Nº 34.630  119 Quarta-feira, 07 DE JULHO DE 2021

caMPos BeLo iNdUstria e coMercio de Madeiras eireLi
cNPJ:- 33.807.761/0001-09

Torna-se publico que  a empresa solicitou a renovação da licença operacional 
nº 12/2020 - com validade até dia 21/08/2021, localizada no Município de 
ipixuna do Para - Pa com a atividade de desdobramento de Madeiras, proto-
colo nº 90/2021

Protocolo: 676937

a empresa ideaL traNsPortes e LocaÇÕes Ltda Ltda - Me 
inscrita no cNPJ 10.884.132/0001-87 

localizada na av. Pres. Tancredo Neves, N 4985 Sala 01 Bairro Jd inde-
pendente iii, na cidade de altamira-Pa, torna público que requereu junto, 
a SEcrETaria do ESTado dE MEio aMBiENTE do Pará - SEMaS/Pa , 
renovação da licença de operação - lo nº 11570/2020, sob protocolo nº 
2021/0000018764, para atividade de transporte de substâncias e produtos 
perigosos em altamira/Pa.

Protocolo: 676938
Moraes e reis Ltda 

cNPJ 04.307.495/0001-57 
localizado na aV. Zeca abreu s/n, Qd. 14, lt. 10, centro, Santana do ara-
guaia-Pa, torna público que recebeu da SEMaS-redenção-Pa a l.o. N.º 
12864/2021 de Transporte de Produtos Perigosos. Processo N.º 2021/11148.

Protocolo: 676946

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 recuperação de áreas degradadas, na rua Jardim Providencia Nº 207, 
águas lindas através do processo n° r07721.

Protocolo: 676947

J. H. de MeLo e siLVa - Me, 13.150.302/0001-98 
Torna público que requereu à SEMaS, a renovação da lo N.º 11968/2019, 
para atividade de TrrNi, Prot. N.º 19557/2021, na Margem Esquerda do rio 
Trombetas, S/N, oriximiná-Pa.

Protocolo: 676948

riBeiro & NoGUeira coMercio e serVicos Ltda - Me 
26.535.539/0001-39, 

Torna público que requereu à SEMMa Óbidos, a renovação da lo N.º 
032/2020, para atividade de fabricação de Material cerâmico, Protocolo N.º 
443/2021, na Pa-437, S/N, Km 04., Zona rural, Óbidos-Pa.

Protocolo: 676949

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20210187
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº. 025/2021FMs-Pe-srP

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE, cNPJ: 14.910.511/0001-55.
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para aQUiSiÇÃo dE carNE BoViNa, SUÍNa E dE fraNGo dESTiNadoS a 
aTENdEr o fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE.
coNTraTada: J.J.S. dE SoUSSa - ME com o valor global de r$ 
182.845,00(cento e oitenta e dois Mil, oitocentos e Quarenta e cinco reais).
data da assinatura: 05/07/2021, vigência: 12 (doze) meses.
Trairão-Pa, 05 de julho de 2021, celso cirilo dos Santos, Presidente da cPl.

Protocolo: 676950

aLUNos coNcLUiNtes do eNsiNo MÉdio eJa 
No sistema Ead na instituição cEQP PoTENcia MaSTEr sob o  ParEcEr 
303/2016 cEE/Pa - aUT. E crEdENc. 344 dE 13 dE oUTUBro dE 2016 iNS-
criÇÃo do inep N° 15168735. 

alunos concluíram em JUNHo de 2021
1.claUdiaNa PadilHa caMarGo 2.NicolE SaNToS dUarTE 3.WilliaN 
liMa da SilVa 4.VladMir dE oliVEira aNTUNES 5.aNToNio carloS 
fErrEira dE PaiVa 6.EVaNil fErNaNdES 7.fraNciSca aNdrEZa SilVa 
MoUra 8.iSaBEla dENoNi 9.lariSSa dE oliVEira araUJo da PENHa 
10.MarcoS daNiEl BarcEloS doS SaNToS 11.MaXcElENE fErrEira dE 
caSTro 12.YoNEl JacMEl 13.cárMEN lÚcia PiNHEiro raMoS PErEira 
14.clEidiMar aParEcida ESTEVÃo dE oliVEira 15.criSTiaNE da Sil-
Va 16.EMErSoN coSTa rEZENdE 17.GaBriEla caroliNa SaNcHES Sil-
Va 18.JoSÉ MaNoEl MENdES dE SoUZa 19.roSilEi MENdES dE SoUZa 
20.WilSoN JaciNTo 21.roSEli PErEira da SilVa 22.GEraldo SUda-
rio BaTiSTa 23.raQUEl fErNaNdES dE SoUZa 24.EdilSoN alVES doS 
SaNToS 25.EliSoMar MoraES dE JESUS 26.MaTEUS dE oliVEira ro-
driGUES 27.JoSE PErEira ValVErdE 28.iridaMar GoMES doS SaNToS 
29.ciclEidE GoiS da SilVa SoUSa 30.fErNaNda lEidiNa VaZ 31.Sir-
lEY fErraZ SaNTaNa VEiGa 32.rUldNEr JÚNior MarTiNS roMÃo 33.
faBiaNa da crUZ MacHado 34.adriaNE GENZlEr 35.daMariS SUElEN 
dE SoUZa 36.EZEQUiEl daVidES fUlcHEr 37.JoSÉ aMadEU ElViNo 38.
rafaEl riBEiro da SilVa 39.carloS alBErTo ESTEVES frÓES 40.BrEN-
da SUEllEN SilVa oliVEira 41.MoNica dE SoUZa raMoS 42.MarcoS 
WaGNEr oliVEira iSidoro 43.EllEN MolETi SoarES 44.JoSE EdUardo 
NUNES JUNior 45.VicTor iENNa aldriGUi

Protocolo: 676952

a eMPresa LaBoratÓrio oLiVeira Ltda (oriXiLaB)
cNPJ nº 04.304.131/0001-13 

Torna público que protocolou pedido de licenciamento ambiental na Secreta-
ria Municipal de Meio ambiente e Mineração-SEMMa, do município oriximiná 
-Pa, de acordo com o protocolo nº 280/2021 em 28/06/2021, referente à 
atividade de Posto de coleta para exames laboratoriais e clínicos, localizado na 
rua alciole ramos, Bairro penta, município de oriximiná-Pará.

Protocolo: 676953

sesi e o seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 049/2021
o SESi e o SENai - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comis-
são central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados 
que realizará licitação, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de 09 (nove) veículos novos (zero quilômetro) tipo pick up 
média utilitária, modelo cabine dupla, para atendimento das necessidades do 
SENai-dr/Pa, conforme Edital e anexo i.
aBertUra: 26 de julho de 2021.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 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), 07 de julho de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 676954

cooPeratiVa de eNerGia reNoVÁVeL da aMaZÔNia 
cNPJ 28.839.327/0001-70 

Torna público que recebeu da SEMaS autorização nº 4749/2021, válida até 
21/06/2022, para supressão de vegetação em uma área de 9,89 ha, em Bel-
terra, Pará.

Protocolo: 676955

ML BarBosa de Maria / Papai Noel 
cNPJ:03.120.636/0001-65

localizado a avenida brasília,bairro do Gtat,Nº38, cep 68.457-010 ,torna pú-
blico que este requerendo junto a SEMMa -Tucuruí, a lo - licença de ope-
ração para atividade de BarES E oUTroS ESTaBElEciMENToS EM SErVir 
BEBidaS, com predominância produtos de bebidas.

Protocolo: 676956

traGsa BrasiL deseNVoLViMeNto de 
ProJetos aGrÁrios Ltda.

cNPJ 17.911.098/0001-31 - Nire 15.201.496.383
ata de reUNiÃo eXtraordiNÁria de sÓcios

1. data, Hora e local: aos 5 de maio de 2021, às 10:00 horas, na sede da 
Tragsa Brasil desenvolvimento de Projetos agrários ltda. (“Sociedade”) na av. 
Serzedelo Corrêa, nº 805, salas 1504 e 1506, Edifício Urbe Office, Bairro Ba-
tista campos, cEP: 66.033-770, na cidade de Belém, Estado de Pará. 2. 
convocação, Presença e instalação: Estando presentes ou devidamente re-
presentados a totalidade dos sócios da Sociedade (representativos do 100% 
de seu capital social), que expressamente declaram conhecer a ordem do dia, 
dia, data, hora e local da reunião, foram dispensadas e sanadas todas as for-
malidades de convocação, tendo sido a presente reunião devidamente insta-
lada. a) Presente a Sociedade Tecnologias Y Servicios agrarios, S.a. (repre-
sentante de 7,5367% do capital social), sociedade devidamente constituída 
conforme as leis do reino da Espanha, inscrita no cNPJ do Ministério da fa-
zenda, sob o nº 17.546.495/0001-51, com sede na rua Maldonado, 58, Ma-
dri, Espanha, neste ato devidamente representados pelos seus Procuradores, 
o Sr. ramon fernandez aracil filho, brasileiro, nascido em 27/07/1974, casa-
do, advogado, inscrito no cPf/Mf sob o nº 132.929.988-40 e na oaB/SP sob 
o nº 180.624, e o Sr. Bruno de luca Zanatta, brasileiro, casado, advogado, 
portador do cPf nº 007.542.839-33, registro na oaB/SP nº 332.030, ambos 
residentes e domiciliados na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na 
alameda Santos, nº 2300, 1º andar, Jardim Paulista-SP, cEP 01418-200, con-
forme procuração traduzida e registrada sob o nº 3.674.659, no dia 
11/02/2021, no Livro de Registro B do 1º Oficial de Registro de Títulos e Do-
cumentos e civil de Pessoa Jurídica da comarca de São Paulo; b) Presente a 
Sociedade Empresa De Transformación Agraria, S.A. (representante de 
92,4633% do capital social), sociedade devidamente constituída conforme as 
leis do reino da Espanha, inscrita no cNPJ do Ministério da fazenda, sob o nº 
17.546.494/0001-07, com sede na rua Maldonado, 58, Madri, Espanha, nes-
te ato devidamente representada pelos seus Procuradores, o Sr. ramon fer-
nandez Aracil Filho e o Sr. Bruno De Luca Zanatta, ambos acima qualificados, 
conforme procuração traduzida e registrada sob o nº 3.674.661, no dia 
11/02/2021, no Livro de Registro B do 1º Oficial de Registro de Títulos e Do-
cumentos e civil de Pessoa Jurídica da comarca de São Paulo. 3. Mesa: Presi-
dente: Ramon Fernandez Aracil Filho, já qualificado, na qualidade de procura-
dor dos sócios pessoas jurídicas. Secretário: Bruno De Luca Zanatta, já quali-
ficado, na qualidade de procurador dos sócios pessoas jurídicas. 4. Ordem do 
dia: a. deliberar sobre a dissolução da Sociedade e abertura do processo de 
liquidação da Sociedade, nos termos do Art. 1.102 e seguintes do Código Civil 
Brasileiro. b. Nomeação de UM liquidante para liquidar e administrar a Socie-
dade durante o período de liquidação da Sociedade, nos termos do art. 1.102, 
parágrafo único, do Código Civil Brasileiro. c. Quaisquer acordos sucessivos e/
ou necessários que sejam necessários para dissolver e liquidar a Sociedade. 
5. Acordos e Deliberações: Primeiro - Os sócios detentores da totalidade das 
quotas representativas do total capital social da Sociedade acima qualificados, 
em razão de não possuírem mais interesse em prosseguir com a continuação 
da Sociedade, aprovam por consenso unânime a dissolução desta Sociedade, 
a qual iniciou suas atividades em 4 de março de 2013, com seus atos consti-
tutivos devidamente arquivados na Junta comercial de Tocantins em 11 de 
abril de 2013, de acordo com o estabelecido no art. 1033 ii) por remissão 
expressa do Art. 1.087 do Código Civil, devendo assim ser iniciado o processo 
de liquidação da Sociedade, e devendo, a partir de agora, ser empregada a 
denominação social sempre seguida da cláusula “em liquidação”, conforme 
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