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interesse da IMIFARMA. Artigo 19 - A IMIFARMA poderá, mediante assinatu-
ra conjunta de 2 (dois) de seus diretores, constituir mandatários, especifi -
cando na procuração a fi nalidade do mandato, os poderes conferidos e o 
prazo de validade, que não excederá um ano, salvo quando a procuração for 
outorgada com poderes da cláusula ad judicia cuja validade poderá ser por 
prazo indeterminado. Capítulo V - Do Exercício Social e da Apuração de Re-
sultados - Artigo 20 - O exercício social terá início no dia primeiro de janeiro 
e encerrará no dia trinta e um de dezembro de cada ano, quando então se 
procederá ao levantamento do Balanço Patrimonial e demais demonstrativos 
contábeis, na forma da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), para verifi cação dos lu-
cros ou prejuízos durante o exercício. § Único - Do resultado do exercício, 
após a dedução dos prejuízos acumulados, o saldo, se houver, terá a seguin-
te destinação: a) Reserva Legal, em valor equivalente até 15% (quinze por 
cento) do lucro líquido, até o limite de 30% (trinta por cento) do capital so-
cial; b) Reserva de Contingência, quando caracterizadas as circunstâncias 
que a justifi quem, pelo montante julgado necessário através de estudos pra-
ticados pela Diretoria e aprovados pela Assembleia Geral; c) Reserva de Lu-
cros a Realizar, pelo montante a ser apurado conforme normas legais vigen-
tes, quando os lucros a realizar, legalmente previstos, ultrapassarem o total 
deduzido nos termos das alíneas a e b anteriores; d) Reserva para Resgate 
de Ações de até 5% (cinco por cento) do valor patrimonial da empresa, a 
preços do patrimônio anualmente apurado; e) Exclusão de reavaliações de 
ativos; f) Os acionistas têm direito a receber como dividendo mínimo obriga-
tório, em cada exercício, a importância correspondente a 25% (vinte e cinco 
por cento) do lucro do exercício, abatidas as reservas acima descritas e com-
pensados quaisquer dividendos pagos no exercício. Salvo justifi cada delibe-
ração em contrário, o dividendo será pago em até 60 (sessenta) dias conta-
dos da aprovação pela Assembleia Geral; e Artigo 21 - Poderão ser levanta-
dos balanços patrimoniais semestrais ou trimestrais referentes a cada exer-
cício fi nanceiro. É facultado à Diretoria deliberar sobre a distribuição de divi-
dendos com base nos mesmos, desde que o valor pago em cada semestre 
não exceda o montante das reservas de capital de que trata o parágrafo 1º 
do Artigo 182 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.). Capítulo VI - Da Liquidação - 
Artigo 22 - A IMIFARMA entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou 
por deliberação da Assembleia Geral. Se a liquidação for deliberada pela As-
sembleia Geral, a sua aprovação dependerá de acionistas que representem 
metade, no mínimo, das ações. A Assembleia Geral que deliberar sobre a li-
quidação determinará o modo de liquidação, observando a legislação perti-
nente. § Único - Nos casos de liquidação previstos no Artigo 206, inciso I, da 
Lei 6.404/76, caberá à Assembleia Geral nomear o liquidante e fi xar sua re-
muneração. Capítulo VII - Das Disposições Gerais - Artigo 23 - Qualquer al-
teração deste Estatuto, independentemente da sua natureza, somente será 
considerada válida quando contratada por escrito e fi rmada por acionistas 
representativos de 70% (setenta por cento) do capital social. Artigo 24 - 
Proibições: a) nenhum Acionista ou Administrador da IMIFARMA poderá fazer 
uso de bens, serviços ou crédito em proveito próprio e/ou de terceiros; b) 
nenhum Acionista ou Administrador da IMIFARMA poderá usar, em benefício 
próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para estes, as oportunidades 
comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício do seu cargo 
ou qualidade de Acionista; c) os Acionistas e os Administradores da IMIFAR-
MA não farão uso de quaisquer nomes ou de marcas que possam ser asso-
ciadas à própria IMIFARMA, seja para obter vantagens pessoais ou privilégios 
de qualquer espécie, para si ou para terceiros, sejam ou não de natureza 
patrimonial ou fi nanceira. É igualmente vedado o uso de informações, dados, 
conhecimentos, tecnologias etc. pertencentes à IMIFARMA, para benefício 
próprio e/ou de terceiros. Qualquer exceção deverá ser aprovada em reunião 
da Assembleia Geral por um quorum de 70% (setenta por cento) do capital 
social; d) é vedado aos Acionistas e aos Administradores da IMIFARMA par-
ticipar de qualquer atividade político-partidária. Qualquer exceção deverá ser 
aprovada em reunião da Assembleia Geral; e) a participação em entidades 
de classe ligadas às atividades da IMIFARMA só será permitida até o nível de 
Diretor da Entidade, e mesmo assim deve ser aprovada em reunião da As-
sembleia Geral por maioria simples; f) é vedado aos Acionistas e aos Admi-
nistradores da IMIFARMA receber de terceiros, direta ou indiretamente, qual-
quer modalidade de vantagem pessoal em razão de ser acionista ou em ra-
zão do exercício de seu cargo; g) é vedado aos Acionistas e aos Administra-
dores da IMIFARMA ser fornecedor ou representante de empresas fornecedo-
ras para a IMIFARMA. Pelas mesmas razões não poderão adquirir, para re-
vender com lucro, bens e/ou direitos que sejam necessários à IMIFARMA; e 
h) os Acionistas e os Administradores da IMIFARMA não podem ter participa-
ção societária ou acionária minoritária ou majoritariamente em empresas 
fornecedoras ou clientes. § 1º - Em situações de confl ito de interesses, os 
Acionistas envolvidos fi carão impedidos de votar e, no caso dos Administra-
dores da IMIFARMA, fi carão impedidos de praticar atos em nome da IMIFAR-
MA. § 2º - Os Acionistas e os Administradores da IMIFARMA responderão 
pelas perdas e danos causados à IMIFARMA e aos demais Acionistas em 
função da prática de atos ilícitos. Capítulo VIII - Da Resolução De Confl itos 
- Artigo 25 - Se, na execução deste Estatuto, foram constatadas omissões, 
estas deverão ser sanadas de forma a atingir os objetivos nele estabelecidos, 
sempre em consonância com o espírito de todo o contratado em relação à 
omissão. Artigo 26 - Os acionistas se comprometem a, havendo confl itos, 
envidarem todos os esforços para resolver amigavelmente quaisquer dúvidas 
ou questões, mediante a mais ampla negociação direta. § 1º - Frustradas as 
negociações diretas, as Partes deverão recorrer primeiramente a um Media-
dor, escolhido por sorteio de uma lista de três nomes, apresentada pela As-
sembleia Geral. Esse Mediador apresentará proposta de conciliação no prazo 
de 90 (noventa) dias. § 2º - Se não for possível a conciliação, a questão será 

submetida a um Tribunal Arbitral, mediante arbitragem normal ou expedita, 
composto por três árbitros, competindo a cada parte em litígio, no prazo de 
5 (cinco) dias, indicar 1 (um) árbitro e o terceiro será indicado de comum 
acordo pelos árbitros. § 3º - Caso esta fórmula de arbitragem expedida seja 
inviável, o litígio será submetido ao Centro de Arbitragem e Mediação da 
Câmara de Comércio Brasil-Canadá, através da adoção do respectivo Regu-
lamento, em consonância com o disposto neste instrumento, ou seja, preva-
lecem as especifi cações aqui previstas. A arbitragem terá sede em São Paulo. 
§ 4º - A sentença arbitral é soberana e fi nal e será imediatamente cumprida 
em todos os seus termos pelas partes. § 5º - As partes que ingressarem na 
Câmara serão responsáveis e dividirão os custos de arbitragem. Artigo 27 - 
Em tudo quanto for omisso este Estatuto Social, a IMIFARMA reger-se-á pe-
las disposições legais que lhe forem aplicáveis. Certifi co o Registro em 
24/06/2019. Arquivamento 20000612754 de 24/06/2019 Protocolo 
195434854 de 14/06/2019. NIRE 15300002231. Nome da empresa: Imifar-
ma Produtos Farmaceuticos e Cosméticos S.A

Protocolo: 451231
 

O SEST SENAT 
Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação de 
Profi ssionais para atuar em Belém/PA:
Assistente Administrativo I - Código nº 306/19
Instrutor de Esportes - Código nº 309/19
Promotor de Esporte e Lazer - Código nº 562/19
Auxiliar de Saúde Bucal - Código nº 708/19
Coordenador de Desenvolvimento Profi ssional - Código nº 1067/19
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico:www.sestsenat.org.br 
(opção “Vagas”), durante o período de inscrições que será de
Código nº 306/19 - 08/07 a 15/07/2019
Código nº 309/19 - 08/07 a 19/07/2019
Código nº 562/19 - 08/07 a 19/07/2019
Código nº 708/19 - 08/07 a 19/07/2019
Código nº 1067/19 - 08/07 a 19/07/2019
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos 
específi cos (objetiva e discursiva), avaliação documental e entrevista fi nal.

Protocolo: 451222

A VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S.A. 
CNPJ 10.656.452/0081-64, 

Torna público que solicitou a SEMAS a renovação da Outorga nº 2216/2015, 
vencimento em 13/12/2019, através do protocolo nº 24636/2019 em 
14/06/2019.

Protocolo: 451197

H.G. MARINHO EIRELI-EPP (CONSTRUTORA MUNDIAL)
Torna-se publico que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente-
SEMMA, a Dispensa de Licenciamento Ambiental-DLA, com Validade de 1 
ano, para atividade de locação de maquinas e equipamento exceto andaimes 
em Novo Repartimento-PA.

Protocolo: 451229

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 
NOVO PROGRESSO EIRELI - EPP. 

CNPJ 22.211.214/0001-40, 
Localizada na Av. Santa Catarina, Lotes 07, 08/08, S/N, Setor Industrial, Mu-
nicípio de Novo Progresso/PA, torna público que RECEBEU a LO nº 061/2019 
da SEMMA-NP.

Protocolo: 451214

A VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S.A. 
CNPJ 10.656.452/0081-64 

Torna público que solicitou a SEMAS a Outorga de Direto para Poço 01, atra-
vés do protocolo nº 25827/2019 em 25/06/2019.

Protocolo: 451199

A PARÁ PIGMENTOS S.A (PPSA) 
CNPJ 33.931.510/0003-01 

Inscrição Estadual 15.182.852-0, torna público que recebeu da Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA), a AU 
Nº 4067/2019, com validade até 11/06/2020, para fi ns de resgate de fauna 
silvestre na área denominada de Corpo Oratório, correspondente a 24,72 ha, 
em Ipixuna do Pará/PA.

Protocolo: 451206

AVISO DE LICITAÇÂO
CONCORRÊNCIA Nº 007/2019

O SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ 
Através da Comissão Central de Licitação, torna público para conhecimento 
dos interessados que realizara licitação, conforme abaixo:
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços 
de Obra de Engenharia para Reforma do 9º Pavimento do bloco B, no edifício 
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sede do Sistema FIEPA, localizado na Travessa Quintino Bocaiúva nº 1588, 
bairro Nazaré - Belém/PA, conforme Edital e seu Anexo I.
ABERTURA: 24 de julho de 2019.
LOCAL DA ABERTURA: Tv. Quintino Bocaiuva n° 1588/bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HORÁRIO DA ABERTURA: 09:00 Horas (Horário Local).
O edital poderá ser retirado no endereço abaixo citado, em horário comer-
cial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da FIEPA 
- http://fi epa.org.br/

Belém (PA), 05 de julho de 2019.
NEILTON CARNEIRO DO NASCIMENTO

Coordenador / Pregoeiro.
Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA

Protocolo: 451218

ANAS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI 
Torna público que recebeu da SEMAS, LAR nº 13180/2019 com validade 
30/06/2024 e AUTEF nº 273325/2019  com validade até 01/07/2021, res-
pectivamente, para Plano de Manejo Florestal Sustentado na Fazenda Lote 
08 setor C, no Município de SANTAREM/PA.

Protocolo: 451227

A Votorantim Cimentos N/NE S.A. 
CNPJ 10.656.452/0081-64 

Torna público que a SEMAS concedeu a Licença de Operação do Posto de 
Abastecimento sob o nº 11715/2019, com vencimento em 03/06/2024.

Protocolo: 451195

COOPERATIVA MISTA EXP.MIN. AGROP. 
E COLONIZADORA DO PATROCINIO-COOPA 

CNPJ: 34.691.600/0001-65 
Torna publico que requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente de Novo 
Progresso-SEMMA/NP com processo de numero 875/2019 , Licença Previa-L-
P,Licença de Instalação-LI e Licença de Operação-LO para extração e benefi -
ciamento de Minério de ouro .

Protocolo: 451212

PARÁ EMPREENDIMENTOS FINANCEIROS S.A. 
CNPJ/MF nº 08.108.954/0001-24 - NIRE 15 3000 1875-7

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
Realizada em 30 de Abril de 2019 (lavrada na forma de sumário e publicação 
com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §1º 
e §2º, da Lei nº 6.404/76) - Data, Hora e Local: Em 30 de abril de 2019, às 
09:00 horas, na sede da Pará Empreendimentos Financeiros S.A. 
(“Companhia”), localizada na cidade de Barcarena, Estado do Pará, Rodovia 
PA 481, Km 21, Complexo Portuário de Vila do Conde, CEP 68.447-000. 
Convocação: Conforme previsto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, foi 
dispensada a convocação, visto estar presente a totalidade dos acionistas. 
Presença: Presentes acionistas representando 100% das ações do capital 
social, conforme assinaturas constantes ao fi nal desta ata. Publicações: 
Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, publicados no 
Diário Ofi cial do Estado do Pará, nas páginas 82 a 84 e no jornal “Amazônia”, 
na página 5, ambos no dia 16 de abril de 2019, dispensada a publicação do 
anúncio a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, na forma do §4º do 
mesmo artigo. Mesa: Sr. Daniel Pedreira Dorea, Presidente e Sra. Carla 
Rodrigues Paulsen, Secretária. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral 
Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e 
votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício 
social fi ndo em 31/12/2018; (II) Deliberar sobre o resultado do exercício 
fi ndo em 31/12/2018; e (III) Deliberar sobre o valor global da remuneração 
dos administradores da Companhia para o exercício de 2019. Em Assembleia 
Geral Extraordinária: (i) Deliberar o aumento de capital de R$135.000,00 
(cento e trinta e cinco mil reais) mediante a emissão particular de 135.000 
ações ordinárias ao preço unitário de emissão de R$1,00, fi xado com base 
nas perspectivas de rentabilidade futura, a ser integralizado em moeda 
corrente nacional; (ii) Deliberar sobre a alteração dos artigos 9º e 12º do 
Estatuto Social para refl etir os poderes da administração e suas outorgas. 
Deliberações: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária 
com as seguintes deliberações: Em Assembleia Geral Ordinária: (I) Aprovadas 
as contas dos administradores, bem como as demonstrações fi nanceiras 
relativas ao exercício social fi ndo em 31/12/2018; (II) Foi decidido que o 
lucro de R$21.406.570,99 (vinte e um milhões, quatrocentos e seis mil, 
quinhentos e setenta reais, e noventa e nove centavos) verifi cado no 
exercício social fi ndo em 31/12/2018, seja absorvido pela conta de prejuízos 
acumulados; e (III) Foi aprovada a remuneração anual global para os 
administradores, fi xada em R$60.000,00 (sessenta mil reais). Em Assembleia 
Geral Extraordinária: (i) Aprovado o aumento de capital de R$135.000,00 
(cento e trinta e cinco mil reais) mediante a emissão particular de 135.000 
(cento e trinta e cinco mil) ações ordinárias ao preço unitário de emissão de 
R$1,00, fi xado com base nas perspectivas de rentabilidade futura, nos 
termos do artigo 170, §1º, inciso I da Lei nº 6.404/76. A acionista Santos 
Brasil Participações S.A., que já fi rmou o boletim de subscrição (Anexo I 
desta ata), consigna a subscrição da totalidade do aumento de capital, sendo 
ele integralizado nas condições lá consignadas. À vista da subscrição e 
integralização do aumento de capital ora aprovado, é alterado o caput do art. 
5º do Estatuto Social, que passa a prevalecer com a seguinte redação: 
“Artigo 5º - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado é de 
R$84.484.349 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, 
trezentos e quarenta e nove reais), dividido em 84.484.349 (oitenta e quatro 

milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove) 
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”. (ii) Aprovada as 
alterações dos artigos 13º, 14º e 15º do Estatuto Social para refl etir os 
poderes da administração e suas outorgas, passando a prevalecerem com a 
seguinte redação: “Artigo 13º - A Diretoria é composta de no mínimo 2 (dois) 
e no máximo 6 (seis) membros, acionistas ou não, todos residentes no país, 
eleitos pela Assembleia Geral. Artigo 14º - A Diretoria é competente para 
exercer os atos da vida social, nos seguintes termos: (a) Diretor-Presidente 
- exercer a direção executiva da Companhia, executar a política, as diretrizes 
e as atividades relacionadas ao objeto social da Companhia, diligenciando 
para que as deliberações e diretrizes fi xadas pela Assembleia Geral sejam 
fi elmente observadas; (b) Diretor Econômico-Financeiro - executar a política, 
as diretrizes e as atividades econômico-fi nanceiras e contábeis da Companhia, 
conforme especifi cado pela Assembleia Geral, bem como prestar informações 
ao público investidor, à Comissão de Valores Mobiliários e às bolsas de valores 
e mercados de balcão organizado em que a Companhia estiver registrada, e 
manter atualizado o registro de companhia aberta da Companhia, cumprindo 
toda a legislação e regulamentação aplicável às companhias abertas; (c) 
Diretor Administrativo - executar a política, as diretrizes e as atividades das 
áreas de recursos humanos, segurança, meio-ambiente e responsabilidade 
social, assegurando o cumprimento das diretrizes administrativas conforme 
especifi cadas pela Assembleia Geral; (d) Diretor de Operações - executar a 
política, as diretrizes e as atividades operacionais da Companhia, conforme 
especifi cado pela Assembleia Geral, bem como coordenar as atividades de 
estiva, carga e descarga de navios e armazenamento de contêineres e 
representar, inclusive na qualidade de Responsável Legal, perante às 
Alfândegas da Receita Federal do Brasil; (e) Diretor Comercial - executar a 
política, as diretrizes e as atividades comerciais, a promoção de propagandas 
comerciais, o estabelecimento da política de vendas e promoção de 
programas de marketing, bem como a busca de novas oportunidades 
comerciais junto ao mercado, sempre em observância às orientações 
adotadas pela Assembleia Geral. Parágrafo 1º - O prazo de gestão de cada 
Diretor é de 2 (dois) anos, permitida a recondução. Parágrafo 2º - Os 
Diretores, fi ndo o prazo de gestão, permanecem no exercício dos respectivos 
cargos, até a eleição e posse dos novos Diretores. Parágrafo 3º - Ocorrendo 
vaga no cargo de Diretor, pode a Assembleia Geral designar substituto, cujo 
prazo de gestão expira na mesma data da dos demais Diretores. Parágrafo 
4º - Em caso de ausência ou impedimento temporário, os Diretores substituir-
se-ão, reciprocamente, por designação da Diretoria.”. “Artigo 15º - A 
Companhia será representada da seguinte forma: a) por 2 (dois) Diretores, 
agindo em conjunto; b) por qualquer Diretor em conjunto com um procurador 
indicado na forma do parágrafo 1º, nos limites de seu mandato; c) mediante 
autorização da Diretoria, por 2 (dois) procuradores constituídos na forma do 
Parágrafo 1º, com mandato especial, especifi camente para dar cumprimento 
e executar obrigações assumidas pela Companhia relacionadas às seguintes 
atividades: (i) realizar pagamentos diários das obrigações assumidas pela 
Companhia, através de cheques, ordens de pagamento e transferências 
eletrônicas, (ii) assinar contratos de câmbio relativos, exclusivamente, aos 
compromissos assumidos pela Companhia; (iii) movimentar contas-bancárias, 
solicitar extratos bancários e efetuar a transferência de valores entre contas-
corrente de titularidade de Companhia; (iii) requisitar e retirar talões de 
cheques e cheques devolvidos; e (iv) assinar formulários, notifi cações, 
termos ou quaisquer outros documentos perante a Alfândega, Receita 
Federal e quaisquer outros órgãos da administração pública e/ou privada, 
direta ou indireta, em qualquer instância e que regulem ou venham a regular 
as atividades desenvolvidas pela Companhia. Os mandatos terão prazo 
limitado a 1 (um) ano e defi nirão, de modo preciso e completo, os poderes 
outorgados. d) por qualquer Diretor, isoladamente, sem as formalidades 
previstas neste artigo, nos casos de recebimento de citações ou notifi cações 
judiciais e na prestação de depoimentos pessoais, e é representada nos 
casos permitidos em lei, por prepostos nomeados, caso a caso, por via 
epistolar. e) isoladamente ou em conjunto, por paralegal(is) (despachantes) 
ou empregado(s) para prática de atos ordinários em processos ou 
procedimentos de qualquer natureza perante a administração pública direta 
ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal. Parágrafo 1º - As 
procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia 
necessariamente por 2 (dois) Diretores e terão prazo de validade não 
superior a 12 (doze) meses, ressalvadas as procurações para o foro em geral 
e mais os atos extrajudiciais de representação e defesa perante pessoas 
jurídicas, de direito público ou privado (“ad judicia” e “et extra”), que poderão 
ser outorgadas por prazo de validade indeterminado.”. Anexo: Boletim de 
subscrição. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém 
mais desejasse fazer uso da palavra, a Assembleia foi encerrada com a 
lavratura desta ata, que, após lida e conferida, foi assinada por todos os 
presentes. Barcarena, 30 de abril de 2019. Daniel Pedreira Dorea - Presidente; 
Carla Rodrigues Paulsen - Secretária. Assinaturas: Santos Brasil Participações 
S.A. - Daniel Pedreira Dorea - Diretor Econômico-Financeiro e de Relações 
com Investidores; Marcos de Magalhães Tourinho - Diretor Comercial. Junta 
Comercial do Estado do Pará. Certifi co o Registro em: 28/06/2019. Sob nº: 
20000613778. Protocolo: 195476573, de 30/05/2019.

Protocolo: 451236

O CONSORCIO TAMASA-CIMCOP, 
Inscrito no CNPJ 18.021.638/0001-74 

Torna público que requereu à SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
DE NOVO REPARTIMENTO - SEMMA, a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INS-
TALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO para a atividade EXTRAÇÃO DE CAS-
CALHO, FORA DE CORPOS HÍDRICOS, localizado no Sítio Santa Maria, na 
BR-230, Km 117, município de Novo Repartimento - PA.

Protocolo: 451204
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