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artigo 18, alínea “b”, do Estatuto Social, para que a Sociedade preste ga-
rantia à empresa Indústrias Xhara Ltda., na operação de compra de óleo 
de palmiste bruto, realizada junto ao fornecedor ICOF International Oils & 
Fats Pte. Ltd., até o valor total de US$1.280.000,00 (um milhão, duzentos 
e oitenta mil dólares americanos), com vencimento em 18.02.2021. Os 
documentos pertinentes à Assembleia encontram-se à disposição dos acio-
nistas na sede da Sociedade. Para participar na Assembleia Geral, os se-
nhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos 
seguintes documentos: (a) documento hábil de identidade do acionista ou 
de seu representante; (b) comprovante expedido pela instituição fi nanceira 
depositária das ações escriturais de sua titularidade, na forma do artigo 
126 da Lei nº 6.404/76; e (c) instrumento de procuração, devidamente 
regularizado na forma da lei, na hipótese de representação. Na forma do 
artigo 11, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia, os acionistas 
que se fi zerem representar na Assembleia Geral deverão depositar seus 
instrumentos de procuração na sede da Companhia em até cinco dias antes 
da assembleia. Nos termos da legislação aplicável, os documentos referen-
tes às matérias da ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas 
na sede da Companhia. Belém - PA, 18 de dezembro de 2019. Companhia 
Refi nadora da Amazônia: André Luiz de Toledo Gasparini - Diretor, 
José Elanir de Lima - Diretor.

Protocolo: 510289

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

A Camara Municipal de Castanhal, torna público para conhecimento 
dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o Pregão Pre-
sencial nº 11/2019 que teve como objeto a Contratação de pessoa jurídica 
para a aquisição de Veículo automotor (automóvel e motocicleta) para o 
atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Castanhal, decido 
pela HOMOLOGAÇÃO do resultado do Processo ao Pregão Presencial nº. 
11/2019 e ADJUDICO a empresa AB SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI EPP, 
como vencedora dos itens 01 e 02, respectivamente.  Alacir Vieira Can-
dido Junior - Presidente da Câmara.

Protocolo: 510312

JAZIDA TRACAJÁ AÇU 
RENATO SILVA DAMASCENO 

CPF: 733.614.532-91 
Localizado a gleba alcobaça, vicinal tracajá açu, km 05, Sitio São Fran-
cisco, torna publico que esta requerendo junto à SEMASA Breu Branco, a 
LO - Licença de Operação para extração de areia e seixo, fora de recursos 
hídricos, com benefi ciamento associado.

Protocolo: 510298

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

A Câmara Municipal de Igarapé-Miri torna público, que o processo licitatório 
Pregão Eletrônico SRP nº 06/2019, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, foi considerada DESERTA.

Willo Teixeira Dias
Pregoeiro

Protocolo: 510282

ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TUCURUÍ
RESUMO

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 008/2019 - CMVT- SRP
Câmara Municipal de Vereadores de Tucuruí, conforme a Lei Federal 
n.º 8.666/93 e suas alterações e Lei n.º 10.520/02, e demais legislação 
correlata, torna Público que realizará licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial 008/2019 - CMVT - SRP, Tipo Menor Preço Global, com abertura 
para o dia 02/01/2020 às 08:00 hs. Horário Local. Objeto: Contratação 
eventual de empresa especializada para a Prestação de serviços de ma-
nutenção preventiva e corretiva nas centrais ar, freezer e frigobar, com 
reposição de peças, todos equipamentos são de uso constante no prédio da 
câmara municipal de Vereadores de Tucuruí. O Edital estará disponível na 
sede da Câmara Municipal, sito à: Praça Jarbas Passarinho nº 116- Centro- 
Tucuruí -Pará, sala de Licitações. Tucuruí (PA), 20.12.2019, Julio Cesar 
Henrique, Pregoeiro.

Protocolo: 510306

SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 030/2019
O SENAI - 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 e Higiene em Atendimento ao 
SENAI-DR/PA, conforme Edital e seu Anexo I.
ABERTURA: 22 de janeiro de 2020.
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 abaixo citado, em horário co-

mercial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
FIEPA - http://fi epa.org.br/

Belém (PA), 20 de dezembro de 2019.
NEILTON CARNEIRO DO NASCIMENTO

Coordenador / Pregoeiro
Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI

Protocolo: 510308

BEIRA RIO IND. E COM. DE MADEIRAS EIRELI-EPP  
CNPJ nº 04.562.818/0001-59

Vem tornar público que recebeu da  Prefeitura Municipal de Santa Barbara 
do Pará-Pa - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a   Licença de Ope-
ração - LO nº 34/2019 , na Tipologia 1401 Desdobro de madeira em tora 
para   madeira serrada/laminada/faqueada, protocolo nº 043/2019 , em-
presa situada na estrada Caiçaua km 05 s/nº, município de Santa Barbara 
do Pará-Pa.

Protocolo: 510283

AGROPALMA S.A.
CNPJ/MF n° 04.102.265/0001-51 

NIRE 15 3 0000118 8
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem, no dia 27.12.2019, 
às 09h00min, na sede social, na Rodovia PA 150, Km 74, Tailândia - PA, 
a fi m de deliberarem sobre a eleição de membro para compor a Diretoria. 
Os documentos pertinentes à Assembleia encontram-se à disposição dos 
acionistas na sede da Sociedade. Para participar na Assembleia Geral, os 
senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias autenticadas 
dos seguintes documentos: (a) documento hábil de identidade do acio-
nista ou de seu representante; (b) comprovante expedido pela instituição 
fi nanceira depositária das ações escriturais de sua titularidade, na forma 
do artigo 126 da Lei nº 6.404/76; e (c) instrumento de procuração, devi-
damente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação. Na 
forma do artigo 11, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia, os 
acionistas que se fi zerem representar na Assembleia Geral deverão depo-
sitar seus instrumentos de procuração na sede da Companhia em até cinco 
dias antes da assembleia. Nos termos da legislação aplicável, os documen-
tos referentes às matérias da ordem do dia encontram-se à disposição dos 
acionistas na sede da Companhia. Tailândia - PA, 18 de dezembro de 2019. 
Agropalma S.A.. José Elanir de Lima -  Diretor; José Hilário R. de 
Freitas - Diretor.

Protocolo: 510291

MARMORARIA AÇAILÂNDIA-ME 
CNPJ: 35.487.028/0001-80 

Requereu junto a SEMMA - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Am-
biente de Paragominas a Obtenção da AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 
para a atividade de APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABA-
LHOS EM MÁRMORE.

Protocolo: 510284

MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.
A Mineração Paragominas S.A. (CNPJ 12.094.570/0004-10) torna pú-
blico que recebeu em 22/11/2019 (sob processo nº 2018/34706) da Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA), 
a prorrogação da Outorga 1663/2015, agora sob nº 3930/2019, até a data 
de 20/11/2024, para captação de água superfi cial no Igarapé Patauateua 
(Ponto CDM), com vazão concedida de 19.200 m³/dia. A fi nalidade de uso 
no processo industrial, no Município de Paragominas/PA.

Protocolo: 510293

MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.
A Mineração Paragominas S.A. (CNPJ 12.094.570/0004-10) torna pú-
blico que solicitou em 06/12/2019 (Doc. Nº 2019/50261 juntado ao pro-
cesso Nº 2013/32430) à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Susten-
tabilidade (SEMAS/PA), Autorização para remoção de indivíduos arbóreos 
(103 indivíduos de Bertholletia excelsa - Castanheiras), fora do territó-
rio quilombola, que apresentam riscos à segurança operacional da Linha de 
Transmissão da MPSA,  localizadas nos municípios de Tomé Açu, Acará, Moju e 
Abaetetuba /PA. Foi elaborado Laudo Técnico de Geoprocessamento.

Protocolo: 510301

O Empreendimento JR MARMORARIA E VIDRAÇARIA 
CNPJ: 31.386.118/0001-23 

Requereu junto a SEMMA - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Am-
biente de Paragominas a Obtenção da AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 
para a atividade de APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABA-
LHOS EM MÁRMORE.

Protocolo: 510309


