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cÂMara MUNciPaL de castaNHaL
eXtrato do terMo aditiVo de aditaMeNto 

Processo: 222021/01
Partes câmara Municipal de castanhal e Posto Smart ltda. objeto: 1º Ter-
mo Aditivo de Acréscimo nos quantitativos dos itens especificados no con-
trato nº 022/2021, cujo objeto é contratação de Pessoa Jurídica para o for-
necimento de combustíveis. fundamento legal: artigo 65, alínea b, § 1º, 
da lei nº 8.666/93. Valor Total: r$ 25.335,00. assinatura: 15/02/2022. 
Signatários: representante do Órgão: Sérgio leal rodrigues, Vereador / 
Presidente. representante da Empresa: Keilane de Jesus delpupo Speran-
dio, responsável legal.

Protocolo: 761523

PaX NoVa Vida adMiNistradora de PLaNos 
e serViÇos PÓstUMos eireLi 

cNPJ: 07.143.090/0003-80 
localizado a rua Tiradentes, 73, Bairro centro, torna público que recebeu 
da SEMMa / Goianésia do Pará, a concessão da lo - licença de operação n° 
007/2022, com validade até 10/02/2023 para atividades funerárias e servi-
ços relacionados.

Protocolo: 761520

eXPortaÇÃo, Materiais e aLiMeNtos 
do ParÁ Ltda -eMaPa 

cNPJ 04.988.598/0001-20
localizada foz dos rios Marajozinho e afuá - Município de afuá - Pa Tor-
na público que recebeu da SEMaS/Pa a licença de operação (lo) Nº: 
13225/2022 de Beneficiamento de Palmito, com validade até 01/02/2024 
protocolo n° 2019/0000031987.

Protocolo: 761508

eMPresa r r Ltda
eNdereÇo: traV siLVa JardiM N 1604 LoJa B

Bairro: aLdeia-ceP: 68.040-540
cidade: saNtareM Para

cNPJ/ 10.508.466/0008-22
ProcESSo: 25351.501994/2013-51

aUToriZaÇÃo do MiNiSTErio da SaUdE/ MS N 0773658
aTiVidadE/claSSE: coMErcio dE aliMENToS PErMiTidoS/coSMETi-
coS/PErfUME/ProdUToS dE HiGiENE
diSPEENSaÇÃo dE MEdicaMENToS, iNclUSiVE SUJEiTo a coNTrolE 
ESPEcial.

Protocolo: 761505

taiLÂNdia eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiÁrios sPe Ltda
cNPJ Nº 38.651.268/0001-66 

Torna público que recebeu da SEcTMa li nº 001/2022, válida até 17/08/2023, 
em substituição a li nº 011/2021, para loteamento em Tailândia/Pa.

Protocolo: 761506

aMs MiNeraÇÃo, BeNeFiciaMeNto e eXPortaÇÃo Ltda
Nire 15201511145 - cNPJ 30.983.996/0001-63

editaL de coNVocaÇÃo
reUNiao diGitaL de sÓcios

Ficam convocados os sócios da empresa aMs MiNeraÇÃo, BeNeFicia-
MeNto e eXPortaÇÃo Ltda - cNPJ 30.983.996/0001-63, para uma 
reunião de sócios de modo digital, que será considerada realizada na sede 
social localizada na faz.Estrada da cutia sn -Vicinal itabaiana -depois da 
Planta de Processamento do Samir, mais ou menos 2 km e meio -Zona ru-
ral , município de curionópolis-Pa -cEP 68.523.000 no dia  25 de fevereiro 
de 2022 às 10 horas, para deliberar sobre a seguinte ordeM do dia:
a)- destituição de administrador da sociedade
B)- alteração contratual exclusivamente para adequar a cláusula de admi-
nistração às deliberações aprovadas.
c)- outros assuntos de interesse social.
orieNtaÇÕes Para a ParticiPaÇÃo da reUNiÃo diGitaL
1 - a reunião será do tipo “digital”, ou seja, os sócios participarão à dis-
tância, via internet.
2- a ferramenta que será utilizada para transmissão e votação do ato será 
o Google Meet.
3- o sócio que desejar participar da reunião deverá encaminhar um 
e-mail para raynder@hotmail.com com o pedido de inscrição, até o dia 
25/02/2022, às  08horas
4 - o sócio deve utilizar necessariamente um email do domínio Google.
5 - o link para adentrar à sala virtual será encaminhado 30 (trinta) minutos 
antes da hora da primeira convocação da reunião, para o e-mail que o sócio 
utilizou para pedir a inscrição.
6 -o sócio deverá adentrar à sala virtual com o mesmo e-mail que utilizou 
para o pedido de inscrição.
7 - cada sócio deverá possuir a sua conexão.
8 - o sóciopoderá votar e se manifestar de duas formas durante a reunião: 
a) verbalmente, por meio do uso do microfone da ferramenta; b) expres-
samente, por meio do uso do chat da ferramenta.
9 -o ato será gravado.
10 -a sociedade, bem como os membros da mesa, não poderão  ser res-
ponsabilizados por problemas decorrentes dos equipamentos de informáti-
ca ou da conexão à rede mundial de computadores dos sócios, assim como 
por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.

curionopolis-Pa, em 12 de fevereiro de 2022
Por ForaL ParticiPaÇÕes Ltda - socia

ass. amanda Lott Guerra
Por coNsBrita coNstrUtora de oBras Ltda

ass. Natanael alonso do Nascimento
Protocolo: 761502

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 007/2022
o SESi - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão cen-
tral de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de serviços de apoio logístico, em atendimento às 
necessidades do SESi-dr/Pa conforme edital e anexo i
aBertUra: 04 de março de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de 
Nazaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 09:00 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), 16 de fevereiro de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 761515

sesi e o seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 008/2022
o SESi e o SENai - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da co-
missão central de licitação, torna público para conhecimento dos interes-
sados que realizará licitação, conforme abaixo:
OBJETO: contratação de serviços de consultoria para a definição de mé-
todos, adequação, ou criação de documentos em atendimento a lei Geral 
de Proteção de dados - lGPd, no SESi-dr/Pa e SENai-dr/Pa conforme 
edital e anexo i.
aBertUra: 04 de março de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de 
Nazaré/Belém do Pará.
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), 11 de fevereiro de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

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

Protocolo: 761510

cÂMara MUNiciPaL de PorteL
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-171201

a câmara Municipal de Portel/Pa torna público o processo licitatório 
Pregão eletrônico srP Nº 9/2021-171201. objeto: registro de preço 
para contratação de empresa e eventual aquisição de serviços gráficos, em 
atendimento as necessidades da câmara Municipal de Portel/Pa, conforme 
quantitativos e especificações constantes no Edital e seus anexos. Maiores 
informações 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: 03/03/2022 às 10h00 no site www.licitanet.com.br.

alex trindade Barbosa
Pregoeiro

Protocolo: 761516

PLs FiGUeiredo coMercio 
cNPJ 28.152.105/0001-85 

rua Teotonio Vilela, 39, centro, Jacundá-Pa, requereu da SEMaTUr licença 
de operação para a atividade de restaurantes.

Protocolo: 761518

cÂMara MUNiciPaL de saNta crUZ do arari
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

INEXIGIBILIDADE nº 6/2022-001, ratificada em 07/01/2022, para a 
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de assessoria e 
consultoria Técnica contábil, para atender as necessidades da câmara Mu-
nicipal de Santa cruz do arari, por um período de 12 meses, de acordo com 
o Termo de referência, em favorecimento da empresa MP aSSESSoria E 
coNSUlToria coNTaBil EirElli, inscrita no cNPJ nº 28.883.565/0001-
83, com fulcro no art. 25, inciso ii, §1º, combinado com o art. 13, inciso 
iii, da lei nº 8.666/93.

eXtrato de coNtrato
contrato nº 20220001; inexigibilidade de Licitação nº 6/2022-001; 
objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de as-
sessoria e consultoria Técnica contábil, para atender as necessidades da 
câmara Municipal de Santa cruz do arari, por um período de 12 meses, 
de acordo com o Termo de referência, em favorecimento da empresa MP 
aSSESSoria E coNSUlToria coNTaBil EirElli, inscrita no cNPJ nº 


