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eMPresariaL
.

toMada de PreÇos Nº 001/2022-saae/siP
O Serviço Autônomo de Água e Esgotos- SAAE/SIP, torna público que 
realizará licitação na modalidade Tomada de Preço nº 001/2022- SaaE/
SiP; oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcU-
Tar oS SErViÇoS dE forNEciMENTo E iNSTalaÇÃo dE SUBESTaÇÃo 
ElÉTrica dE 112,5 KW – serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGotos 
– saae; a Sessão Pública acontecerá às 09:30 hs do dia 21 de novembro 
de 2022, na sala de licitações da PMSiP, sito à av. da republica, nº 1613, 
bairro do Triangulo, Santa izabel do Pará. íntegra do Edital poderá ser 
adquirida no site do TcM-Pa http://geoobras. tcm.pa.gov.br, (www.tcm.
pa.gov.br) e na sala de licitações da PMSiP.

itamara Pereira amintas
Presidente da cPl/SaaE.

Protocolo: 871946

a empresa FaroL da iLHa 
coMÉrcio de coMBUstÍVeis Ltda 

com cNPJ 44.065.957/0001-91 
Torna público que recebeu da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE 
dE SaliNÓPoliS - SEMMa a licença Prévia l.P sob o n° 110/2022, para a 
atividade de coMÉrcio VarEJiSTa dE coMSBUSTÍVEiS Para VEÍcUloS 
aUToMoTorES, localizado rod. Pa 444, av. lot. Balneário ilha do atalaia 
Etapa iii N° 17, ilha do atalaia, Salinópolis - Pa.

Protocolo: 872203

a empresa FaroL da iLHa coMÉrcio de coMBUstÍVeis Ltda
com cNPJ 44.065.957/0001-91 

Torna público que recebeu da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE 
dE SaliNÓPoliS - SEMMa a licença Prévia l.P sob o n° 110/2022, para a 
atividade de coMÉrcio VarEJiSTa dE coMSBUSTÍVEiS Para VEÍcUloS 
aUToMoTorES, localizado rod. Pa 444, av. lot. Balneário ilha do atalaia 
Etapa iii N° 17, ilha do atalaia, Salinópolis - Pa.

Protocolo: 872205

PareNte & PareNte coMÉrcio de coMBUstÍVeis Ltda 
cNPJ nº 27.957.481/0001-84 

Torna público que recebeu junto a SEMMa/STM, a licença de operação nº. 
206/2022, válida até 19/10/2026, para a atividade de comércio varejista 
de combustíveis para veículos automotores, em Santarém/Pa.

Protocolo: 872206

iMPerador iNdÚstria de aLiMeNtos Ltda 
cNPJ 43.235.466/0001-89 

Torna público que requereu da SEMMa/curralinho, a renovação da licença de 
operação nº 003/2022 validade 10/03/2023, para fabricação de conservas de 
palmito de sua unidade fabril,  localizada na rua dom orione Beira Mar, s/n, 
cEP 68.815-000, cidade de curralinho, Estado do Pará.

Protocolo: 872207

aÇaiteUa Ltda 
cNPJ 83.917.575/0001-09 

Torna público que requereu da SEMaS-Pa, a renovação da licença de ope-
ração - lo nº 12631/2021, validade 09/03/2023, para produção de palmito 
em conserva de sua unidade fabril localizada na M/E do rio Guamá, n° 14, 
centro, cEP 68.635-000, na cidade de São domingos do capim, Estado 
do Pará.

Protocolo: 872208

“JoaQUiM caMPos de soUZa
cPF n° 169.257.696-87 

Proprietário da FaZeNda MiNeiriNHa 
localizada no município de Paragominas/Pa, torna público que requereu a 
SEMMa de Paragominas a oBTENÇÃo da licença de atividade rural para o 
desenvolvimento da atividade de PEcUária”.

Protocolo: 872209

eVerest iNd. coM. eXP. No atacado de Madeiras Ltda
cNPJ 38132170/0002-83 

Solicitou junto a SEMMa a licença de instalação e operação, ativ. desdo-
bro de madeiras, processo nº 136/2022, Stª Barbara/PA.

Protocolo: 872210

GUstaVo WiLMar BaLestreri 
cPF: 831.900.822-00 

Torna público a SEMMa - Secretaria Municipal do Verde e do Meio ambiente 
de Paragominas, concedeu a licença ambiental rural - lar nº 054/2022 
para as atividades de aGroPEcUária da fazenda canaã i localizada em 
Paragominas - Pa.

Protocolo: 872211

 siNdicato dos BoMBeiros 
ciVis do estado do ParÁ - siNdBcPa

editaL Para coNVocaÇÃo de asseMBLeia
o sindicato dos Bombeiros civis do estado do Pará - siNdBcPa 
de cNPJ 33.391.507/0001-72, por seu subscritor Everaldo Trindade da 
Silva, convoca todos da categoria dos profissionais trabalhadores Bombei-
ros civis da Empresa MiNEraÇÃo rio do NorTE S.a. (‘’MrN’’) com cNPJ 
04.932.216/0001-46 com sede no distrito industrial de Porto Trombetas, 
Município de oriximiná, para participarem da assembleia de aprovação de 
acordo coletivo de Trabalho - acT, que será no dia 22 de Novembro de 
2022, em 1ª convocação às 08:00hs com o quantitativo da categoria, e/
ou em 2ª convocação às 08:30hs com número de trabalhadores convoca-
dos interessados presentes. a assembleia realizar-se-á na sede própria da 
empresa, oriximiná/Pa.

Belém - Pa, 03 de Novembro de 2022
everaldo trindade da silva

Presidente - SiNdBcPa.
Protocolo: 872212

coMPaNHia aGroPecUÁria do JaHU
cNPJ/MF nº 05.426.846/0001-01
editaL de coNVocaÇÃo e aViso

Pelo presente edital, ficam convocados os Senhores acionistas da empresa 
coMPaNHia aGroPEcUária do JaHU, para reunirem-se em assembléia Ge-
ral ordinária, na av. José carrion, 1050, sala 03 - Setor alto Paraná, reden-
ção-PA, CEP 685550-315, dia 14 de novembro de 2022, às 10:00 hs, a fim de 
apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação dos 
Balanços e Demonstrações Contábeis dos exercícios findos em 31/12/16, 
31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021. b) 
o que ocorrer. Santa Maria das Barreiras-Pa, 01 de novembro de 2022. 
evandro G. Ferreira - diretor Presidente.

Protocolo: 872213

iNd. de Madeira sÃo toMaZ eireLi-ePP 
cNPJ 08.795.150/0001-40 

localizada na avenida Martinho Monteiro, s/nº, Murinim-Benevides/Pa, torna 
público que solicita da SEMaT Benevides a renovação da l.o 236/2021, proc. 
l202200000059. ativ.: desdobro de madeiras em toras para produção de 
madeiras serradas e seu beneficiamento.

Protocolo: 872214

cÂMara MUNiciPaL de JUrUti
eXtrato de rescisÃo UNiLateraL de coNtrato 

termo de rescisão Unilateral do contrato de Contratação de Profis-
sional Técnico especializado do Tipo engenheiro Civil, objetivando a 
elaboração de Projeto, documentação Técnica de engenharia, e atuação No 
acompanhamento e fiscalização da execução de obras e Serviços de enge-
nharia Para ampliação e reforma no Prédio da câmara Municipal de Juruti. 
contrato 002/2022 - inexigibilidade. Processo: inexigibilidade Nº 6/2022 
- 090602. contratante: câmara Municipal de Juruti. contratada: Marlon de 
Sousa Portela, crEa: 151297818 - 3, cPf: 582.469.592 - 04. da rescisão: 
fica rescindido unilateralmente pela administração câmara Municipal de 
Juruti, o contrato 002/2022 oriundo do inexigibilidade nº 6/2022 - 090602 
,  cujo objeto contratação de Profissional Técnico especializado do Tipo en-
genheiro civil, objetivando a elaboração de Projeto, documentação Técnica 
de engenharia, e atuação No acompanhamento e fiscalização da execução 
de obras e Serviços de engenharia Para ampliação e reforma No Prédio da 
câmara Municipal de Juruti, a partir da data de  assinatura do Termo de 
rescisão Unilateral do contrato, por razões de interesse público, conforme 
disposto nos autos do processo epígrafe. do fundamento legal: a rescisão 
se dá por ato unilateral da câmara Municipal de Juruti/PÀ, nos termos do 
art. 78 da lei nº 8.666/93. data de assinatura da rescisão: 03/10/2022. 
Signatário do Termo: francinei Sousa de andrade. Juruti/Pá, 31 de outubro 
de 2022. silvia Lima teixeira - Presidente da cPL.

eXtrato de terMo aditiVo 
esPÉcie: 1º termo aditivo ao contrato nº 002/2022- tomada de Pre-
ços.  contrato nº 002/2022. tomada de Preços. origem: Tomada de 
Preços nº 2/2022-040202. contratante: câmara Municipal de Juruti. con-
tratada: empresa lMP de Souza eireli, inscrita no cNPJ: 16.992.532/0001-
92. objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a alteração contratual 
para o fim de se restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato 
administrativo nº 20210004, celebrado com a empresa: empresa lMP de 
Souza eireli, inscrita no cNPJ: 16.992.532/0001-92, cujo objeto é a con-
tratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios, produtos de 
limpeza, higienização e material de copa, para atender as necessidades 
da câmara Municipal de Juruti.  Valor aditado: o presente aditivo compre-
ende 25% (vinte e cinco) por cento, do valor original pactuado, portanto, 
dentro do limite previsto no § 1º do art. 65 da lei 8.666 de 1993. Valor do 
contrato original: r$ 118.783,40(cento e dezoito mil, setecentos e oitenta 
e três reais e quarenta centavos). Programa de Trabalho: exercício 2022. 
função Programática: 01 031 0014 2.001- Manutenção do Poder legis-
lativo. Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo. Prazo 
Vigência do Contrato: Permanece Inalterado. Data da assinatura: 14 de 
outubro de2022. Juruti/Pá, 31 de outubro de 2022.  silvia Lima teixeira 
- Presidente da cPL.

Protocolo: 872215
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