
 diário oficial Nº 34.693  111 Quinta-feira, 09 DE SETEMBRO DE 2021

FaZeNda saNto aMBrÓsio s/a
cNPJ 34.632.893/0001-00

asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria 
coNVocaÇÃo 

ficam os senhores acionistas convocados a se reunirem em assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada em 16/09/2021 às 09:00 horas, ex-
cepcionalmente no endereço sito a rodovia artur Bernardes, 605 - 1º an-
dar, telégrafo, Belém, Pa, em razão das restrições de circulação impostas 
pela pandemia coVid19, para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
Dia: 1) Abertura de três filiais da sociedade nas cidades de Castanhal/PA, 
Senador José Porfírio/Pa e Portel/Pa; 2) inclusão de atividades no objeto 
social da sociedade; 3) assunto gerais.

Belém, 08 de setembro de 2021.
JosÉ reBeLo iii - diretor-Presidente

Protocolo: 701929

acadeMia ParaeNse de Letras
editaL

a academia Paraense de Letras, por este edital, faz saber que se en-
contra aberta a inscrição para o preenchimento das cadeiras nºs. 13 e 
25 deste Silogeu, patronímicas de d. roMUaldo dE SEiXaS, JUVENal 
taVarES, que tiveram como últimos ocupantes os saudosos acadêmicos 
orlaNdo ZoGHBi e JorGE arBaGE, respectivamente. o período de habi-
litação é de quarenta e cinco dias (45), a partir desta publicação.
Por oportuno, a aPl faz lembrar que o art. 3°, § 2º, do seu Estatuto, deter-
mina que “Só poderão ser membros efetivos e perpétuos os cidadãos, sem 
distinção de sexo, há seis (6) anos no mínimo domiciliados no Estado do 
Pará, e que apresentarem trabalhos publicados e de reconhecido mérito, 
em qualquer dos gêneros da literatura, ou obras inéditas se premiadas 
pela própria academia, ou por entidades culturais de reconhecida idoneida-
de, assim como os de notório saber e projeção na comunidade paraense. o 
conceito de notório saber deverá ser objeto de definição de uma Comissão 
designada pelo Plenário nos casos específicos”.
as inscrições serão efetivadas na Secretaria da academia Paraense de le-
tras, mediante requerimento dirigido ao senhor Presidente da Entidade, 
acompanhado de três vias de curriculum Vitae comprovado, e três volu-
mes de obra do postulante.

Belém, 30 de agosto de 2021.
Maria de NaZarÉ MeLLo soares

1ª Secretária
Protocolo: 701930

receBiMeNto LiceNÇa de iNstaLaÇÃo
LUceNa iNFraestrUtUra eireLi 

inscrita no cNPJ 03.992 929/0001-32
torna público que recebeu da SEcrEtaria MUNiciPal dE MEio aMBiEN-
tE (SEMMa) da cidade de Marapanim - Pa, a licença de instalação (li) 
Nª008/2021, com validade até o dia 04/08/2022 que aUtoriZa a instalação 
do canteiro de obras para serviços de pavimentação e qualificação da Rodovia 
Pa- 220 (transmaú), em área de 225 x 200 metros, composto por guarita, car-
pintaria, estacionamento de veículos leves, administração, laboratório, recursos 
humanos, almoxarifado, estacionamento de máquinas e equipamentos pesados, 
usina de asfalto e depósito de seixo, areia, brita e pó de brita.

Protocolo: 701931

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 060/2021
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 na Prestação de Serviços 
de Manutenção Preventiva e corretiva para Sistemas de refrigeração tipo 
Expansão direta Vrf Multi-split com fluxo refrigerante Variável, Splits Hi 
Wall e Piso teto e acJ, para a Unidade do SESi Paragominas, conforme 
Edital e anexo i.
aBertUra: 28 de setembro de 2021.
LocaL da aBertUra: Unidade operacional do sesi Paragominas- 
rodovia Pa 256 Km 01 s/N - bairro da Nova conquista.
HorÁrio da aBertUra: 15:00 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), 09 de setembro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 701932

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 064/2021 com registro de Preços
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 na prestação de serviços 
no fornecimento de coffee break e refeição para atender os eventos reali-

zados pela unidade do SESi-dr/Pa localizada em Paragominas, conforme 
Edital e anexo i.
aBertUra: 28 de setembro de 2021.
LocaL da aBertUra: Unida operacional do sesi Paragominas, 
rodovia Pa 256 Km 01- bairro da Nova conquista.
HorÁrio da aBertUra: 16:00 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), 09 de setembro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 701933

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 069/2021 com registro de Preços
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 na prestação de serviços 
no fornecimento de coffee break e refeição para atender os eventos re-
alizados pela unidade do SESi-dr/Pa localizada em Bragança, conforme 
Edital e anexo i.
aBertUra: 27 de setembro de 2021.
LocaL da aBertUra: Unida operacional do sesi Bragança/Pa, 
travessa 13 de maio, N° 684, esquiva da travessa Vigário Mota- 
bairro centro.
HorÁrio da aBertUra: 14:00 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), 09 de setembro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 701934

diNiZ iNd. e coM. de Madeiras Ltda 
cNPJ:09.381.862/0001-86 

torna público que recebeu junto à SEMMa/Municipal, a l.o. n° 06/2021, 
para atividade Portuária em Santa Bárbara do Pará-Pa.

Protocolo: 701935

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 074/2021
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 em serviços de engenha-
ria para a realização de construção da quadra de futebol Society coberta, 
quadra de vôlei, centro de convivência, churrasqueiras, arquibancadas, 
banheiros, pórticos de acesso, estacionamento para implantação da Uni-
dade SESi Bragança, em atendimento das necessidades do SESi-dr/Pa, 
conforme Edital e anexo i;
aBertUra: 27 de setembro de 2021.
LocaL da aBertUra: rodovia Bragança-capanema, Km 4 - Vila 
Nova - Bragança - Pa, ceP: 68600-000.
HorÁrio da aBertUra: 15:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário co-
mercial e aindasolicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 09 de setembro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 701936

traNsPortes deLLa VoLPe s.a. 
COMERCIO E INDUSTRIA, filial Parauapebas - PA 

cNPJ: 61.139.432/0127-74 
torna público que recebeu da SEMaS/Pa, a l.o nº 12804/2021 para o 
transporte de Substâncias e Produtos Perigosos através do processo nº 
5716/2021.

Protocolo: 701937

sc2 sHoPPiNG ParÁ Ltda 
cNPJ 14.097.230/0001-25 

torna público que sob o processo n°2019/26433 recebeu da SEMaS, a 
licença de operação n° 12892/2021 para  atividade de shopping center, 
localizada no Município de ananindeua, Estado do Pará.

Protocolo: 701922
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