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StM tRANSPoRtES EiRELLi - EPP - SANtARéM tRANSPoRtES, tor-
na público que requereu junto a seMas/Pa, renovação da licença de ope-
ração - lo nº 10787/2017, sob protocolo nº 05645/2021, para atividade 
de transportadora de substâncias e produtos perigosos, em santarém/Pa.

Protocolo: 637135

fuNERÁRiA SANtA cLARA LtDA, inscrito no cNPj nº 04.284.049/0001-
74, Novo Progresso/Pa, torna-se público que recebeu da seMMa/NP a l.o. 
Nº 077/2020, Processo nº 433/2019.

Protocolo: 637143

EDitAL DE coNvocAção PARA ASSEMBLéiA DE SÓcioS
com fundamento no art. 1.072 do código civil e na qualidade de sócio 
administrador da sociedade empresária limitada toNiNi iNdústria e co-
MÉrcio ltda, inscrita no cNPj sob o nº. 04.072.047/0001-11, convoco 
os sócios joÃo baPtista toNiNi e coNceiÇÃo Pereira toNiNi (ambos 
representados pela inventariante Karla coNceiÇÃo toNiNi) e frederi-
co eNgels toNiNi para a assembléia geral extraordinária a ocorrer às 
09h 30min do dia 01 de abril de 2021, a ser realizada virtualmente, como 
autoriza o art. 1.080-a, do código civil, através do aplicativo teams (link: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a75202b39e80e47b-
f9c24cccc04968889%40thread.tacv2/1615488495748?context=%7b%-
22tid%22%3a%22b6ec4e74-ef04-47a0-ace8-60a168ed4452%22%2c%
22oid%22%3a%226cedf9fb-c9e8-4d4c-8e41-7bbdec5fa211%22%7d), 
com o objetivo de tratar sobre os seguintes pontos: 1) destituição de ad-
ministradores; 2) alteração de contrato social para o estabelecimento de 
regras de exclusão por justa causa de sócios em razão de prática de atos 
de inegável gravidade; 3) alteração de contrato social para o estabeleci-
mento de regras de sucessão de sócios; 4) alteração de contrato social 
para o estabelecimento de regras de transferência de quotas; 5) alteração 
de contrato social para o estabelecimento de regras de proteção e sigilo de 
informações da sociedade; e 6) alteração de contrato social para o estabe-
lecimento de regras relativas a participação de cônjuges, companheiros e 
filhos comuns ou individuais do casal na sociedade.
em obediência ao art. 1.074 do código civil, a assembleia geral instala-se, 
na primeira chamada às 9h30min, com ¾ (três quartos) do capital social 
e, em seguida às 10h, com qualquer número.
as deliberações deverão observar o quórum previsto no art. 1.076 do có-
digo civil para serem consideradas válidas.
os sócios poderão votar por meio de boletim de voto à distância ou se 
fazer representar na reunião digital pessoalmente ou por procurador de-
vidamente constituído através de outorga de mandato, com especificação 
precisa dos poderes e atos autorizados, devendo referido documento ser 
apresentado por email pamela@ffv.com.br em até 30 (trinta) minutos an-
tes da primeira convocação.
belém, 17 de março de 2021.
carlos Marx toNiNi
sócio-administrador

Protocolo: 637168
A HiGHLiNE Do BRASiL ii iNfRAEStRutuRA DE tELEcoMuNi-
cAçÕES S.A., inscrita no cNPj/Mf sob o nº 27.902.165/0001-05, torna 
público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente de são 
francisco do Pará a licença de instalação nº 001/2021 para atividade de 
implantação da infraestrutura de suporte aos equipamentos de telecomu-
nicações, conforme o processo nº 006/2021, situado na vila Modelo, 
zoNa rUral - sÃo fraNcisco do Pará (PafrN001).

Protocolo: 637120

A HiGHLiNE Do BRASiL ii iNfRAEStRutuRA DE tELEcoMuNi-
cAçÕES S.A., inscrita no cNPj/Mf sob o nº 27.902.165/0001-05, torna 
público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente de são 
francisco do Pará a licença Prévia nº 002/2021 para atividade de implan-

tação da infraestrutura de suporte aos equipamentos de telecomunicações, 
conforme o processo nº 005/2021, situado na vila Modelo, zoNa rUral 
- sÃo fraNcisco do Pará (PafrN001).

Protocolo: 637122

DPM coMERcio DE MADEiRAS E ExPoRtAção, cNPj 
17.252.861/0001-60, estrada da Maracacuera, s/Nº, distrito industrial de 
icoarací, quadra 06, lote 18 e 20, setor b, belém/Pa torna público que 
recebeu da SEMMA/Belém retificação da LO nº 461/2020 para ativ. de por-
to para carga e descarga de produtos não perigosos, através do processo 
n° 6301/2020.

Protocolo: 637137
PoRtuENSE fERRAGENS S/A
Nire nº 15300010781
cNPj nº 04.912.242/0001-02
companhia aberta
aviso aos acioNistas
comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na 
sede social da companhia, na tv. Pe eutíquio nº 1055, bairro de batista 
campos, belém-Pará, os documentos a que se refere o artigo 133 da lei 
6404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020. belém - Pará. 17 de março de 2021.
Huascar josé calcuchimac de alencar fernández - Presidente do conselho 
de administração.

Protocolo: 637147

AviSo RELEvANtE
coNcoRRêNciA Nº 019/2021 - com Registro de Preço
o sesi - dePartaMeNto regioNal do Pará, através da comissão cen-
tral de licitação, torna público para conhecimento dos interessados, nos 
termos do subitem 10.6 do instrumento convocatório, que decidiu adiar 
sine die a fase externa do procedimento licitatório abaixo caracterizado.
objeto: aquisição de móveis de escritório para atendimento das neces-
sidades do sesi - dr/Pa (saldo da concorrência 010/2021), conforme 
edital e anexo i.
o adiamento será em virtude das novas medidas adotadas pelo governo 
do Estado, que deliberou “lockdown” para enfretamento ao covid-19 na 
região Metropolitana. a data da nova abertura será posteriormente re-
publicada e ainda disponibilizada no endereço abaixo citado e no site da 
FIEPA - http://fiepa.org.br/
endereço: tv. quintino bocaiúva, n° 1588 - bairro de Nazaré/belém do 
Pará, horário comercial.
belém (Pa), 17 de março de 2021.
NeiltoN carNeiro do NasciMeNto
coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do sesi e seNai

Protocolo: 637153

-- coMuNicADo DE coNvocAção PARA ASSEMBLéiA GERAL Ex-
tRAoRDiNÁRiA DE SociEDADE LiMitADA
ficam convocados todos os sócios quotistas da empresa sociedade des-
Portiva ParaeNse ltda, inscrita no cNPj 11.762.336/0001-08, a com-
parecer pessoalmente na avenida conselheiro furtado, n. 2391, sala 601, 
edf. belem Metropolitan, bairro cremação, ceP 66040-100 , belem/Pa, no 
dia 31 ( trinta e um) de Março de 2021, às 18:hs, ou participar de forma 
virtual através de plataforma de reunião on line, em razão da pandemia 
do coronavirus, em endereço eletrônico a ser fornecido pela empresa aos 
interessados até 48 horas antes de sua realização, para deliberarem, em 
assembleia geral e extraordinária, sobre a exclusão de sócios remissos, 
venda de participações societárias e aumento de capital social.
a diretoria.

Protocolo: 637161


