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disPeNsa de direito de oUtorGa
a cHaPLeaU eXPLoraÇÃo MiNeraL Ltda, cNPJ nº 08.106.658/0004-
37, TorNa PÚBlico QUE rEcEBEU da SEcrETaria dE ESTado dE MEio 
aMBiNTE E SUSTENTaBilidadE do Pará, aTraVES do ProcESSo Nº 
33353/2020, a dEclaraÇÃo dE diSPENSa dE oUTorGa PrEVENTiVa 
dE USo dE rEcUrSoS HÍdricoS Nº 3042/2021 coM ValidadE aTÉ 
20/01/2031, QUE aUToriZa a caPTaÇÃo dE áGUa EM MaNaNcial SU-
PErficial EM TrÊS PoNToS P01, P02 E P03 localiZadoS No EMPrE-
ENdiMENTo dE EXTraÇÃo E BENEficiaMENTo dE oUro dENoMiNado 
“ProJETo coriNGa” localiZado Na cidadE dE alTaMira - Pa.

Protocolo: 656351
condomínio residencial anísio teixeira i, cNPJ 07.211.452/0001-61, 
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Be-
lém a autorização de Supressão de Vegetal - aSV nº 04/2021 com validade 
22/06/2021, localizado na rod. augusto Montenegro, km 10 S/N - Parque 
Guajará - Belém/Pa

Protocolo: 656352
eVerest iNd. coM. eXP. No atacado de Madeiras Ltda - cNPJ 
38.132.170/0001-00, torna público que solicitou a renovação da lo 
0093/2020 SEMMA, ativ. Desdobro de Madeireira e seu Beneficiamento, 
Stª Barbara/Pa.

Protocolo: 656353
rs da cUNHa Madeiras eireLi-ePP, cNPJ 15.520.014/0001-03, Tor-
na público que recebeu a  lo nº 31/2021 SEMaMT/Pa,  atividade indústria 
Madeireira Porte c-ii, Trairão/Pa

Protocolo: 656354
auto Posto Ferroviário Ltda cNPJ: 01.240.986/0001-30 torna públi-
co que requereu da SEMaS/Pa (Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade do Pará/Pa) a sua licença de operação (Processo: 
2021/14717) para atividade de comércio varejista de combustíveis para 
veículos automotores, localizada na rodovia Pa 150 km 422 distrito in-
dustrial Bairro Nova Marabá - Marabá/Pa em área de total 1.831,00 m2.

Protocolo: 656355
s & a coMercio e serViÇos Ltda - Me, torna público que recebeu 
da SEMMa/STM, a licença de instalação - li nº 2021/0000025, válida até 
12/05/2023, para atividade de comércio Varejista de combustíveis para 
Veículos automotores, em Santarém/Pa.

Protocolo: 656356
eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL
coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do Município de floresta do ara-
guaia, as licenças Prévia - lP e licença de instalação - li, para a constru-
ção da rede de distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV, para a obra  
1. Projeto colônia do Banho Parte 1, localizada no Município de floresta do 
araguaia, no Estado do Pará.

Protocolo: 656357
eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL
coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S/a, cNPJ: 04.895.728/0001-
80, torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de ananindeua - SEMMa, as licenças: Prévia e de instalação (lP e li), e 
a autorização para Supressão de vegetação (aSV) para a construção da 
linha de distribuição de Energia Elétrica, 69 KV: Utinga Polimix, para aten-
der as instalações da empresa Polimix no distrito industrial de ananindeua, 
no Estado do Pará.

Protocolo: 656358
Pedido de LiceNÇa PrÉVia e iNstaLaÇÃo
HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra de teLecoMUNica-
ÇÕes s/a, cNPJ 27.902.165/0001-05, torna público que está requerendo 
a Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS a lP 
e li para a implantação de ErB, localizada Travessa constituição, S/N, 
esquina com rua Maria de Nazaré, cEP 68774-000, São João da Ponta-Pa.

Protocolo: 656360
siNdicato dos taiFeiros, cULiNÁrios e PaNiFicadores eM 
traNsPortes MarÍtiMos e FLUViais No estado do ParÁ - 
siNtacP
eLeiÇÕes siNdicais - aViso
Será realizada eleição no dia 08 de junho de 2021, na sede social desta 
entidade, na rua 28 de setembro, 269 Ed fátima 8º andar, sala 802 - cEP: 
66010-100 comércio - Belém - Pa., para composição da diretoria, conse-
lho fiscal e seus respectivos suplentes. o registro de chapas deverá estar 
de acordo com o Estatuto, regimento interno e convenção coletiva de 
Trabalho da entidade, e entregue à secretaria do sindicato no horário de 
8h às 12h e das 14h às 18h, no período de 10 (dez) dias a contar da data 
de publicação deste aviso. o prazo para impugnação de candidaturas será 
de 5 (cinco) dias após o encerramento de registro de chapas. Em caso de 
apenas uma chapa registrada, a mesma será por aclamação considerada 
vencedora, de acordo com o estatuto vigente da entidade. o Edital de 
convocação da eleição a que se refere este, encontrar-se-á afixado na sede 
social da entidade. Todo tramite referente ao processo legal da eleição será 
enviada às empresas por e-mail ou correios, em virtude da pandemia do 
novo coronavírus - covid19. Belém-Pa., 17 de maio de 2021
antônio José dinelli de Menezes
Presidente

Protocolo: 656361
cÂMara MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de coNtrato
coNTraTaNTE: cÂMara MUNiciPal dE cUMarU do NorTE. coNTra-
To Nº 005/2021-cPl - rEdEMaQ TraNSPorTE E locaÇÃo lTda - EPP, 
cNPJ: 40.453.568/0001-82, Processo licitatório nº 004/2021-cPl Pregão 
Presencial nº 002/2021-cPl. oBJETo: contratação de empresa para loca-
ção de veículos leves tipo (hatch ou sedan) e veiculo tipo (picape) para 
serem utilizados na câmara Municipal de cumaru do Norte - Pa. Valor to-
tal r$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais). Vigência: 03/05/2021 até 
31/12/2021.
coNtrato Nº 006/2021-cPL - JKs serVicos de coNtaBiLidade 
e Locacao de sisteMas eireLi, cNPJ: 11.915.465/0001-99, Proces-
so licitatório nº 005/2021-cPl Pregão Presencial Nº 003/2021-cPl. oB-
JETo: locação de software de gestão pública municipal. software: folha 
de pagamento. Valor total r$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Vigência: 
03/05/2021 até 31/12/2021.

S. A. BITAR IRMÃOS, CNPJ: 04.920.450/0001-53 – BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, RELATÓRIO DA DIRETORIA, 
Senhores Acionistas:  Cumprindo os procedimentos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e demais 
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado. Os elementos contidos nessas demonstrações contábeis, refletem o resultado 
das nossas operações econômicas-financeiras realizadas. Colocamo-nos à disposição de V.Sas., para esclarecimentos adicionais que se fizerem 
necessários. Belém-Pa., 31 de Dezembro de 2020 – José Tadeu Charone Bitar - Diretor Executivo.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO 2019 2020
Circulante 881.957,79 901.649,95
Real.a L/Prazo 230.895,21 230.895,21
Permanente 13.981.969,96 13.981.969,96
Investimento 11.650,38 11.650,38
Imobilizado 13.788.731,83 13.788.731,83
Intangível 181.587,75 181.587,75
TOTAL DO ATIVO 15.094.822,96 15.114.515,12

PASSIVO 2019 2020
Circulante   2.965.672,20 3.574.186,23
Exíg.a L/prazo   6.905.981,35  6.876.413,73
Patrimônio Líquido   5.223.169,41                        4.663.915,16
Capital Social   2.320.565,00   2.320.565,00
Reservas de Capital  14.810.771,74 14.810.771,74   
Result. Acumulado (12.274.420,23)                 (12.527.244,74)
Ajuste de Exerc.Anteriores       366.252,90                                             59.823,16                               
TOTAL DO PASSIVO  15.094.822,96  15.114.515,12

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ITENS 2019 2020

Receita  Oper. Bruta/Não Operacional 880.701,84 872.210,41          
Imp. e Contrib. Incid.                       
Custos  Operacionais/Desp. Operacionais (1.152.996,22) (1.139.256,27)
Resultado do Exercício (272.294,38) (267.045,86)
RESULTADO  DO EXERCÍCIO (272.294,38) (267.045,86)

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
ITENS 2019 2020

ORIGENS
Resultado do Exercício    (272.294,38)    (267.045,86)
Aum.do Exig.a L/Prazo                -
Recursos de Terc.(Imob)                                                                -
Aplicações
Dim.do Exíg.a L/Prazo       118.609,23 29.567,62
Var.Cap. Circulante     (153.685,15) (237.478,24)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS Capital Social Reservas de 
Capital

Prejuízos 
Acumulados

Resultado do 
Exercício

Patrimônio 
Líquido

Saldo  -  31.12.2019 2.320.565,00 14.810.771,74 (12.274.420,23) (366.252,90) 5.223.169,41
Res.do Exercício      
Ajuste do Exercício
ResultadoAcumulado 

          
    

Saldo - 31.12.2020 2.320.565,00 14.810.771,74 (12.527.244,74)       59.823,16 4.663.915,16

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE
DISCRIMINAÇÃO 2019 2020 VARIAÇÕES

Ativo Circulante     881.957,79     901.649,95 19.692,16
Passivo Circulante 2.965.672,20 3.574.186,23 608.514,03
Var.Cap.Circulante 2.083.714,41 2.672.536,28 588.821,87

NOTAS EXPLICATIVAS:Sociedade Anônima de Capital Fecha-
do,Sede à Av.Nazaré,541, Salas:103,104, 105 – Ed. J.M. Bitar 
-  B/Nazaré –Belém-Pa.,tribut.pelo Luc.Real, sob realidade eco-
nômica e práticas contábeis adotadas apresentadas:a)Determi-
nação do resultado sob regime de competência;b)Cx e equiv.
incluem valores  caixa,saldos bcos.;c) Ctas a Rec.de Clientes 

corr. receitas+ativid.nominais históricos;d)Estoques pelo Cust.Médio de aquisição e/ou produção,demonstra o menor valor entre custo 
médio de aquisição ou produção e valores de reposição ou realização; e) Ativos não circulantes e imobilizado está registrado ao custo 
histórico de aquisição,depreciações pelo método linear e taxas legais, vida útil econômica do bem e valor residual foram computadas 
em desp. exerc.;f)Emp.e Financ. Dem. e reconhecidos líquidos dos encargos e subsequente  cust. Amort.;g)Pas. Circ. dem. em Val. 
Indicados,calculáveis, enc.+var. monetárias ;h) Provisionados valores relativos  parcel.e deduzidos do prejuízo fiscal e base negativa-
-CSLL; i) Patrimônio Líquido, Capital Social Integ.de R$2.320.565,00, por ações ord. Nom; Belém,31 de dezembro de 2020–JOSÉ TADEU 
CHARONE BITAR–DIR. EXEC.-CPF: 066.397.202-72 – SUZILENE SOUZA SABÓIA–CONTADORA – CPF: 236.744.312-20 –CRC-PA.8214/0

Protocolo: 656343

coNtrato Nº 007/2021-cPL - d & M coNtaBiLidade e eMPre-
eNdiMeNtos Ltda - Me, cNPJ: 23.946.634/0001-37, Processo licitató-
rio nº 005/2021-cPl Pregão Presencial Nº 003/2021-cPl. oBJETo: locação 
de software de gestão pública municipal. software: portal de transparên-
cia. Valor total r$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Vigência: 03/05/2021 
até 31/12/2021. cumaru do Norte - Pa, 11 de maio de 2021.  fabiano 
Hermes aguiar. Presidente da câmara Municipal.

Protocolo: 656362
cÂMara MUNiciPaL de PorteL
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-280501
a câmara Municipal de Portel torna público o processo licitatório a seguir: 
Processo Nº 9/2021-280501. objeto: contratação de empresa para even-
tual aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as necessidades da 
Câmara Municipal de Portel/PA, conforme especificações contidas no Edital. 
abertura da sessão: 28/05/2021 às 09h00 no site www.licitanet.com.br.
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-010601
a câmara Municipal de Portel torna público o processo licitatório a se-
guir: Processo Nº 9/2021-010601. objeto: contratação de empresa para 
eventual aquisição de Higiene e limpeza, para atender as necessidades da 
Câmara Municipal de Portel/PA, conforme especificações contidas no Edital. 
abertura da sessão: 01/06/2021 às 09h00 no site www.licitanet.com.br.
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-020602
a câmara Municipal de Portel torna público o processo licitatório a se-
guir: Processo Nº 9/2021-020602. objeto: contratação de empresa para 
eventual aquisição de Materiais de consumo (Expediente, informática e 
Materiais em Geral, para atender as necessidades da câmara Municipal de 
Portel/PA, conforme especificações contidas no Edital. Maiores Informa-
ções no Endereço: av. floriano Peixoto, 415, centro, Portel/Pa ou https://
www.licitanet.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. abertura da sessão: 
02/06/2021 às 09h00 no site www.licitanet.com.br.
alex Trindade Barbosa
Pregoeiro

Protocolo: 656363
cÂMara MUNiciPaL de sÃ0 doMiGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo. Pregão e nº 002/2021, tipo: menor preço por 
item, objeto: aquisição de Materiais de consumo (Gêneros alimentícios 
Perecíveis e não Perecíveis, Materiais de Higiene e limpeza, copa e cozi-
nha, Materiais de expediente e suprimentos de informática) para atender 
as necessidades da câmara Municipal de São domingos do capim. Sessão 
Pública: dia 28/05/2021, às 10:00h. informações: Edital disponível: setor 
de  licitação da câmara https://camarasaodomingosdocapim.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/
camarasec17@gmail.com. Paulo albino Moreira - Preside da câmara Muni-
cipal de São domingos do capim

Protocolo: 656364
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