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Já há dificuldades para comprar combustíveis 
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Distribuidoras e postos 
de combustíveis come-
çam a enfrentar dificulda-
des para comprar produ-
tos devido à suspensão de 
importações por empre-
sas privadas diante da ele-

vada defasagem entre os 
preços internos e as cota-
ções internacionais. 

Há relatos de problemas 
no Paraná e em estados 
do Norte e Nordeste, que 
são mais dependentes de 
importações. A principal 
dificuldade está na aqui-
sição de diesel S-10, me-
nos poluente e, por isso, 
obrigatório nos grandes  
centros urbanos. 

A Fecombustíveis (Fe-
deração do Comércio Va-
rejista de Combustíveis e 
Lubrificantes) diz, porém, 
ter recebido queixas de 
falta também de etanol 
hidratado, já que o pro-
duto hoje tem apresen-
tado boa competitividade  
em relação à gasolina. 

O setor reclama que a 
defasagem entre os pre-
ços internos e as cotações 

internacionais inviabiliza 
importações. Segundo a 
Abicom (Associação Bra-
sileira das Importadoras 
de Combustíveis), suas as-
sociadas não realizaram 
operações em 2022. 

Cerca de 20% do mer-
cado brasileiro de com-
bustíveis é abastecido 
por produtos importa-
dos. A dependência é 
maior no óleo diesel, em 

cerca 25%. Na gasolina, 
gira em torno de 10%. 

A situação preocupa tam-
bém clientes das maio-
res distribuidoras do país, 
que também atuam em 
importações. A Ipiranga, 
por exemplo, enviou co-
municado a revendedo-
res avisando que pedidos 
de volumes adicionais se-
rão submetidos a análise  
antes da aprovação. 

CÂMARA MUNICIPAL DE

CUMARU DO NORTE/PA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
02º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 001-2021

CONCISO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI, 
CNPJ: 28.843.509/0001-15. Processo de Licitação Nº 
001/2021 Inexigibilidade Nº 001/2021. Objeto: Prestação 
de serviços especializados de consultoria e assessoramento 

a serem prestados. Objeto do Termo: O presente 
Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo é no percentual 
de 25% (vinte e cinco por cento), no valor de R$ 2.000,00 
(dois mil reais) sobre o valor mensal, atualizado do contrato. 
O novo valor mensal do contrato é de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) mensal, atualizado valor total de 11(onze) meses 
de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), a contar de 01 de 
fevereiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.
Fabiano Hermes Aguiar - Presidente da Câmara Municipal

COMPANHIA REFINADORA DA AMAZÔNIA
CNPJ 83.663.484/0001-86 - NIRE 15 3 0001661 4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data: 30 de dezembro de 2021. Horário: 8h00min. Local: Sede Social, Rodovia Arthur Bernardes, n° 5555, Tapanã, Belém - PA. Presença: 
Acionistas titulares de 99,77% do capital social. Mesa: Beny Fiterman - Presidente. Marco Aurélio Neto Arnes - Secretário. Ordem do Dia: 
Examinar, discutir e deliberar sobre um aumento do capital social da Companhia, incluindo eventual capitalização parcial ou total de sua 
reserva de lucros, e a respectiva alteração do estatuto social. Documentos Lidos: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do 
Estado do Pará nas edições dos dias 22, 23 e 27 de dezembro de 2021, nas páginas 82, 142 e 330, respectivamente; e no jornal “Diário do 
Pará”, nas edições dos dias 22, 23 e 27 de dezembro de 2021, nas respectivas páginas B8, B15 e B10, nos termos do Art. 124 da Lei nº 
6.404/76 (“LSA”). Deliberação Tomada por Decisão Unânime: As acionistas deliberaram por: I. Aumentar o capital social da Companhia 
em R$ 298.824.745,36 (duzentos e noventa e oito milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis 
centavos), passando o capital social de R$ 173.158.484,91 (cento e setenta e três milhões, cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e 
oitenta e quatro reais e noventa e um centavos) para R$ 471.983.230,27 (quatrocentos e setenta e um milhões, novecentos e oitenta e três 
mil, duzentos e trinta reais e vinte e sete centavos), mediante a capitalização de lucros e reservas, nos termos do Art. 169, § 1º, da LSA, 
tendo sido autorizada pelos acionistas, para compor este aumento, a destinação de parte do resultado do exercício apurado até 30 de 
novembro de 2021 como lucro, conforme balanço anexo à presente ata como seu Anexo I. Referido aumento não implicará na modificação 
no número de ações emitidas da Companhia, nos termos do mesmo §1º do Art. 169 da LSA. II. Em decorrência do aumento de capital acima 
deliberado, aprovar a alteração da redação do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a viger com a seguinte e nova redação: 
“Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 471.983.230,27 (quatrocentos e setenta e um milhões, novecentos 
e oitenta e três mil, duzentos e trinta reais e vinte e sete centavos), representado por 9.651.072 ações ordinárias, 3.237.127 ações 
preferenciais classe A, 1.864.779 ações preferenciais tipo B, 1.395.774 ações preferenciais classe C, 364.257 ações preferenciais classe D 
e 593.311 ações preferenciais classe E, todas nominativas e sem valor nominal”. III. Aprovar a consolidação do estatuto social, que passa a 
viger com a redação constante do Anexo II à presente ata. IV. Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos e quaisquer 
atos necessários à formalização das deliberações tomadas na presente Assembleia, inclusive os registros perante os órgãos competentes. 
Nada mais havendo a tratar, a Assembleia, que atendeu a todas as formalidades legais, foi encerrada, da qual se lavrou a presente Ata que, 
lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Beny Fiterman - Presidente. e Marco Aurélio Neto Arnes 
-Secretário. Acionistas: Nova América Holdings Ltda. Marco Aurélio Neto Arnes - Diretor. Beny Fiterman - Procurador. Alfapar Securities 
Inc. Christophe Yvan François Cadier - Presidente. Beny Fiterman - Vice-Presidente. Corumbal Corretora de Seguros Ltda. -  Flávio Márcio 
Passos Barreto - Diretor. José Elanir de Lima - Diretor. Alfa Participações, Administração e Representações Ltda. - Marco Aurélio Neto 
Arnes - Diretor. Beny Fiterman - Procurador. Alfa Participações Internacionais Ltda. - Alfa Participações Comerciais Ltda. - Marco 
Aurélio Neto Arnes - Diretor Executivo. Beny Fiterman - Procurador. Águas Prata Ltda. Marco Aurélio Neto Arnes - Diretor. Rubem Clovis 
Rocha Cecchini - Diretor. Corumbal Participações e Administração Ltda. Marco Aurélio Neto Arnes - Diretor. Christophe Yvan François 
Cadier - Diretor-Presidente. Transamérica de Hotéis São Paulo Ltda. - Rinaldo Bertuccelli Fagá - Diretor. Alexandre Marcílio - Diretor. Esta 
ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Beny Fiterman - Presidente. Marco Aurélio Neto Arnes - Secretário. Junta Comercial 
do Estado do Pará - Certifico o Registro em 22/02/2022. Arquivamento 20000758933 de 22/02/2022. Protocolo 225343428 de 
27/01/2022 - NIRE 15300016614 da Empresa COMPANHIA REFINADORA DA AMAZÔNIA. Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos 
- Secretária-Geral. Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Dezembro de 2021. Anexo II - Estatuto Social da 
Companhia Refinadora da Amazônia. Capítulo I - Da Denominação, Sede, Prazo de Duração e Objeto. Artigo 1º - Companhia 
Refinadora da Amazônia. É uma sociedade anônima regida pelo presente estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. 
Artigo 2º - A Companhia tem sede na Cidade, Município e Comarca de Belém (PA), que é o seu foro. § Único - Por simples deliberação da 
Diretoria poderão ser instaladas ou suprimidas filiais em todo o País, que na primeira hipótese atribuirá uma parcela do capital social a cada 
um desses estabelecimentos. Artigo 3º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Artigo 4º - A Companhia tem por objeto:  
a) A comercialização de óleos vegetais e derivados; b) A extração, o refino e o fracionamento de óleos vegetais; c) A industrialização e a 
comercialização de sabões, margarinas, óleos comestíveis e gorduras especiais, bem como de produtos vegetais em geral; d) A prestação 
de serviços a terceiros, relativamente a comercialização de óleos vegetais e derivados; a extração, o refino e o fracionamento de óleos 
vegetais; a industrialização e a comercialização de sabões, margarinas, óleos comestíveis e gorduras especiais, bem como de produtos 
vegetais em geral; e) A prestação de serviços de organização logística do transporte de carga e armazenagem de óleos vegetais e derivados, 
incluindo sabões, margarinas, óleos comestíveis, gorduras especiais e produtos vegetais em geral, por conta própria ou de terceiros, bem 
como sua importação e exportação, em operações de comércio exterior. § Único - A sociedade poderá, ainda, participar de outras 
sociedades como sócia ou acionista. Capítulo II - Do Capital e das Ações: Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, 
é de R$ 471.983.230,27 (quatrocentos e setenta e um milhões, novecentos e oitenta e três mil, duzentos e trinta reais e vinte e sete 
centavos), representado por 9.651.072 ações ordinárias, 3.237.127 ações preferenciais classe A, 1.864.779 ações preferenciais tipo B, 
1.395.774 ações preferenciais classe C, 364.257 ações preferenciais classe D e 593.311 ações preferenciais classe E, todas nominativas e 
sem valor nominal. Artigo 6º - Todas as ações serão escriturais, permanecendo em conta de depósito no Banco Santander (Brasil) S.A., em 
nome de seus titulares, sem emissão de certificado, nos termos dos artigos 34 e 35 da Lei de Sociedades por Ações. § Único - Observados 
os limites máximos fixados pela Comissão de Valores Mobiliários, o Banco Santander (Brasil) S.A., como instituição depositária, poderá 
cobrar do acionista o custo do serviço de transferência da propriedade das ações escriturais. Artigo 7º - As ações ordinárias e as ações 
preferenciais classe B são aquelas que forem ou vierem a ser subscritas e integralizadas com recursos próprios; e as preferenciais Classes 
“A”, “C”, “D” e “E” são aquelas que foram subscritas e integralizadas com os recursos do Fundo de Investimento da Amazônia - FINAM; e em 
todos esses casos também as que foram ou vierem a ser bonificadas e essas mesmas ações. § 1º - A integralização das ações preferenciais 
Classes A, subscritas com recursos do FINAM, relacionados ao projeto inicialmente aprovado em nome da própria Companhia, incorporadas 
parcialmente por esta Empresa em 30.04.2007, serão intransferíveis até a data de emissão do respectivo certificado de implantação de 
projeto pela agência de desenvolvimento competente, nos termos do artigo 19 do Decreto-Lei nº 1.376/74, com a nova redação dada pelo 
artigo 1º do Decreto-Lei nº 2.304/86. § 2º - As ações preferenciais Classes C, subscritas com recursos do FINAM relacionados aos projetos 
inicialmente aprovados para a Agropalma S.A. e para a CRAI Agroindustrial S.A., respectivamente, incorporadas parcialmente por esta 
Empresa em 30.04.2007, serão intransferíveis até a data da emissão dos respectivos certificados de implantação de projeto pela agência de 
desenvolvimento competente, nos termos do artigo 19 do Decreto-Lei nº 1.376/74, com a nova redação dada pelo artigo 1º do Decreto-Lei 
nº 2.304/86. § 3º - As ações preferenciais Classe D e E, subscritas com recursos do FINAM relacionados aos projetos inicialmente aprovados 
para a Companhia Agroindustrial do Pará e para a Amapalma S.A., respectivamente, serão intransferíveis até a data da emissão dos 
respectivos certificados de implantação de projeto pela agência de desenvolvimento competente, nos termos do artigo 19 do Decreto-Lei nº 
1.376/74, com a nova redação dada pelo artigo 1º do Decreto-Lei nº 2.304/86. § 4º - Será assegurado ao FINAM, no tocante às ações por 
ele subscritas, o desdobramento do número e da quantidade delas nos respectivos registros mantidos pela instituição financeira encarregada, 
sem ônus para o aludido Fundo. § 5º - Não haverá direito de preferência para a subscrição de ações emitidas nos termos da lei especial sobre 
incentivos fiscais, como também não terão esse direito os titulares de ações subscritas com recursos oriundos de incentivos fiscais, inclusive 
os do FINAM, § 6º - A sociedade poderá adquirir as próprias ações mediante deliberação da Assembleia Geral, obedecendo, sob pena de 
nulidade, as normas da Comissão de Valores Mobiliários se estiver conceituada, ao tempo da compra, como companhia aberta. Artigo 8º 
- As ações preferenciais Classe “A”, inconversíveis em ordinárias, não gozarão do direito a voto, mas terão as seguintes vantagens:  
a) Prioridade no reembolso do capital, no caso de liquidação da sociedade; b) Prioridade no recebimento de um dividendo no mínimo 10% 
(dez por cento) maior que o atribuído às ações ordinárias, pela participação dessas ações no capital social integralizado; c) Participação, em 
igualdade de condições com as ações ordinárias, na distribuição de ações bonificadas decorrentes da correção monetária do capital 
realizado e da capitalização de reservas e lucros, qualquer que seja a natureza dos mesmos; d) Participação integral nos resultados da 
sociedade, nos termos do § 2º do Artigo 8º (oitavo) do Decreto-Lei nº 1.376/74, de modo que nenhuma outra espécie ou classe de ações 
poderá atribuir aos seus titulares vantagens patrimoniais superiores. § Único - A partir da data em que for emitido o Certificado de 
Implantação do projeto pela Agência de Desenvolvimento competente, a Assembleia Geral poderá, a qualquer tempo, alterar as 
características das ações preferenciais classe “A”. Artigo 9º - As ações preferenciais Classes C, D e E não gozarão do direito a voto, mas 
terão os mesmos direitos, vantagens e restrições das ações preferenciais da Classe A, conforme artigo 8º acima. Artigo 10 - As ações 
preferenciais Classe “B” não gozarão do direito a voto, mas terão as seguintes vantagens: a) Prioridade no reembolso do capital, no caso de 
liquidação da sociedade, não exercitável em relação às ações preferenciais Classes “A”, “C”, “D” e “E”; b) Prioridade no recebimento de um 
dividendo no mínimo 10% (dez por cento) maior que o atribuído às ações ordinárias, pela participação dessas ações no capital social 
integralizado, não exercitável em relação às ações preferenciais Classes “A”, “C”, “D” e “E”; c) Participação integral nos resultados da 
sociedade; d) Direito de participar, sem restrições, da distribuição de bonificação resultante da incorporação, ao capital social, de lucros 
acumulados ou reservas de qualquer natureza, mesmo de correção monetária. Artigo 11 - A Assembleia Geral poderá, a qualquer tempo, 
criar novas ações preferenciais, ou aumentar classe ou tipo de ações existentes sem guardar proporção com as demais, desde que 
respeitado o disposto no Artigo 8º (oitavo) e 9º (nono) deste estatuto. Capítulo III - Da Assembleia Geral. Artigo 12 - A Assembleia Geral 
reunir-se-á, ordinariamente, em um dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social; e, extraordinariamente, quando convocada 
por 2 (dois) Diretores, ou nos casos legais. § Único - Para participar da Assembleia Geral, é necessária a condição de acionista até 8 (oito) 
dias antes da data da realização do respectivo conclave e o depósito do instrumento de procuração, na sede social, até 5 (cinco) dias 
também antes do mesmo evento, no caso de representação de acionista por mandatário. Artigo 13 - A Assembleia Geral será instalada e 
presidida por qualquer Diretor, o qual convidará um dos presentes para secretariar os trabalhos. Capítulo IV - Administração da Companhia. 
Artigo 14 - A companhia será administrada por uma Diretoria constituída de 3 (três) a 6 (seis) membros, acionistas ou não, simplesmente 
designados Diretores, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pela Assembleia Geral. § 1º - A Assembleia Geral Ordinária fixará, anualmente, 
o montante global da remuneração da Diretoria, cabendo a esse órgão deliberar sobre a forma de distribuição do valor fixado entre os seus 
membros. § 2º - O prazo do mandato da Diretoria é de um ano, mas estender-se-á até a investidura dos novos membros eleitos. É admitida 
a reeleição. Artigo 15 - Nos impedimentos ou faltas de qualquer Diretor o seu substituto será designado pela Diretoria. § 1º - Ocorrendo vaga 
na Diretoria proceder-se-á da mesma forma estabelecida neste artigo, perdurando a substituição até o provimento do cargo vago pela 
primeira Assembleia Geral subsequente, servindo o substituto até o término do mandato do substituído. § 2º - Considerar-se-á vago o cargo 
de Diretor que, sem causa justificada, deixar de exercer suas funções por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. § 3º - As substituições 
previstas neste artigo, “caput”, implicarão na acumulação de cargos, inclusive do direito a voto, mas não na dos honorários e demais 
vantagens do substituído. Artigo 16 - A Diretoria reunir-se-á por convocação de qualquer Diretor, com 5 (cinco) dias de antecedência, 
dispensando-se esse interregno quando da reunião participar a totalidade dos membros desse órgão. § 1º - As deliberações da Diretoria 
serão tomadas pela maioria dos membros desse órgão; e quando os Diretores divergirem nas suas deliberações, a qualquer deles será 
facultado recorrer à Assembleia Geral. § 2º - Qualquer Diretor terá o direito de credenciar um de seus pares por carta, telegrama, fax ou 
e-mail, a fim de representá-lo nas reuniões da Diretoria, seja para a formação de “quórum”, seja para a votação; e, igualmente, são admitidos 
votos por carta, telegrama, fax ou e-mail quando recebidos, na sede social, até o momento da reunião. Artigo 17 - Compete à Diretoria:  
a) Estabelecer as normas de condução dos negócios sociais; b) Apresentar o relatório e as demonstrações financeiras de cada exercício à 
Assembleia Geral, depois de submetidos ao parecer do Conselho Fiscal, se em funcionamento; c) Apresentar, semestralmente, aos 
subscritores de ações oriundas de recursos administrados pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM relatório 
demonstrativo de efetiva aplicação dos respectivos recursos, enviando cópia à SUDAM e ao Banco da Amazônia - BASA; d) Examinar e 
aprovar os orçamentos anuais e plurianuais de operação e de investimento. Artigo 18 - A Diretoria é investida de todos os poderes 
necessários à realização dos fins sociais e, dependendo de prévia autorização da Assembleia Geral, poderá: a) Adquirir, onerar ou alienar 
bens imóveis, bem como adquirir e/ou subscrever, onerar ou alienar ações ou quotas de capital de outras sociedades; b) Contratar 
empréstimos em geral ou obrigações, outorgar avais ou outras garantias, bem como constituir garantia real de qualquer natureza e alienação 
fiduciária em garantia; e c) Escolher e destituir os auditores independentes, se houver. § 1º - As citações iniciais da Companhia somente 
serão válidas quando feitas nas pessoas de todos os membros da Diretoria então em exercício. § 2º - É defeso aos Diretores obrigar a 
Companhia em operações estranhas aos seus objetivos, quais sejam, entre outras, exemplificativamente, fiança, aval e aceite de todo e 
qualquer título de favor. Artigo 19 - Ressalvados o disposto nos artigos 18 e 20 deste Estatuto, competirá a qualquer Diretor a representação 
da Companhia e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular. Artigo 20 - A Companhia considerar-se-á obrigada quando 
representada: a) Conjuntamente, por 2 (dois) Diretores; b) Conjuntamente, por um Diretor e um procurador, como for designado no respectivo 
instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem; c) Conjuntamente, por 2 (dois) procuradores, 
como for designado nos respectivos instrumentos de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele contiverem;  
d) Singularmente, por um procurador, como for designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes 
que nele se contiver, ficando ressalvado, porém, que a constituição de procurador, nestas condições, será limitada aos atos de representação 
da Companhia perante a Justiça do Trabalho e repartições públicas, inclusive Delegacia da Receita Federal, Autarquias, Correios e 
Telégrafos, ou quando para fins judiciais. § 1º - Nos atos de constituição de procuradores, a Companhia será necessariamente representada 
na forma prevista na letra “a” deste artigo, “caput”. § 2º - Salvo quando para fins judiciais, todos os demais mandatos outorgados pela 
Companhia terão prazo de vigência até 31 de maio do ano seguinte ao da outorga dos mesmos mandatos, se menor prazo não for 
estabelecido, o qual deverá sempre constar do respectivo instrumento. Capítulo V - Do Conselho Fiscal: Artigo 21 - O Conselho Fiscal é 
órgão não permanente, que só será instalado pela Assembleia Geral a pedido de acionistas, na conformidade legal. Artigo 22 - Quando 
instalado, o Conselho Fiscal será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros e suplentes em igual número, acionistas ou não; e a sua 
remuneração será fixada pela Assembleia Geral que o eleger. § 1º - O Conselho Fiscal terá as atribuições e os poderes que a lei lhe confere. 
§ 2º - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos nos seus impedimentos, ou faltas, ou em caso de vaga, pelos respectivos 
suplentes. Capítulo VI - Das Demonstrações Financeiras e da Destinação do Lucro Líquido: Artigo 23 - O exercício social coincide com o 
ano civil, terminando, portanto, em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras; juntamente com 
as quais a Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido, observando a seguinte ordem de 
dedução, na forma da lei: a) 5% (cinco por cento) para o Fundo de Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social;  
b) A quota necessária ao pagamento de um dividendo que represente, em cada exercício social, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) 
do lucro líquido, ajustado, observando-se a preferência a que se referem as letras “b” dos artigos 8º (oitavo) e 9º (nono) deste estatuto, que 
asseguram às ações preferenciais prioridade no recebimento desse dividendo. § 1º - O saldo terá o destino que, por proposta da Diretoria, 
for deliberado pela Assembleia Geral, inclusive o seguinte: a) 90% (noventa por cento) à Reserva para Aumento de Capital, com a finalidade 
de assegurar adequadas condições operacionais, até atingir o limite de 80% (oitenta por cento) do capital social; b) 10% (dez por cento) à 
Reserva Especial para Dividendos, com o fim de garantir a continuidade da distribuição anual de dividendos, até atingir o limite de 20% (vinte 
por cento) do capital social. § 2º - Como previsto no artigo 197 e seus parágrafos da Lei de Sociedades por Ações, no exercício em que o 
montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos deste estatuto ou do artigo 202 da mesma lei, ultrapassar a parcela realizada do 
lucro líquido, do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar o excesso à constituição de 
reserva de lucros a realizar. § 3º - A Assembleia Geral poderá atribuir à Diretoria uma participação nos lucros nos casos, forma e limites 
legais. Artigo 24 - Poderá a Diretoria: a) Levantar balanços semestrais no dia 30 de junho de cada ano; b) Levantar balanços e distribuir 
dividendos em períodos menores, desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda ao montante 
das reservas de capital; c) Declarar dividendo intermediário à conta de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Capítulo VII 
- Da Liquidação da sociedade: Artigo 23 - A sociedade entrará em liquidação nos casos legais. Capítulo VIII - Das disposições transitórias. 
Artigo 23 - A obrigatoriedade da declaração e pagamento de dividendos somente vigorará a partir do término da implantação do Projeto 
Industrial da sociedade, como for definido pela Agência de Desenvolvimento competente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 03/2022 - DMUTT

A Prefeitura Municipal de Cametá, CNPJ nº 05.105.283/0001-50 

e o Departamento Municipal de Trânsito e Transporte, CNPJ nº 

08.467.673/0001-68, com base no art. 75, inciso II da Lei Federal 

14.133/2021, AUTORIZA e RATIFICA a DISPENSA de licitação cujo 

Objeto: Aquisição de Material de Auto de Infração Em Papel Auto 

Copiativo, para atender as necessidades do Departamento Municipal 

de Trânsito E Transporte, em Favor de Rocila Tavares Azevedo - Me 

– CNPJ nº 04.736.906/0001-20, Valor Total: R$ 32.666,67. Data da 

de Cametá.

João Batista Novaes Ribeiro - Ordenadores de Despesas/

Diretor do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte

EXTRATO DE CONTRATO
ISPENSA Nº 03/2022 - DMUTT

Objeto: Aquisição de Material de Auto de Infração em Papel 

Auto Copiativo, Para Atender as necessidades do Departamento 

Municipal de Trânsito e Transporte. CONTRATO Nº 1.DL03/2022 

– DMUTT. Contratante: Prefeitura Municipal de Cametá, CNPJ 

nº 05.105.283/0001-50; Departamento Municipal de Trânsito e 

Transporte, CNPJ Nº08.467.673/0001-68. Contratado: Rocila Tavares 

Azevedo - Me – CNPJ nº 04.736.906/0001-20, Valor Total: R$ 

32.666,67. Vigência: 14/02/2022 à 14/02/2023.

Victor Correa Cassiano - Ordenadores/Prefeito Municipal de Cametá

João Batista Novaes Ribeiro - Diretor do Departamento

Municipal de Trânsito e Transporte

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 

073/2021-PMC. Objeto do contrato: Aquisição de Material de 

Construção. Contratada: A. S. Miranda Comercio de alimentos e 

Serviços Transporte Eireli, CNPJ nº 14.800.196/0001-03. O Objeto do 

termo aditivo é o aumento do quantitativo do contrato em questão, 

em 25% do total, no valor de R$ 128.391,14(cento e vinte e oito mil 

trezentos e noventa e um reais e quatorze centavos).

Victor Correa Cassiano - Ordenador/Prefeito Municipal de Cametá

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CUMARU DO NORTE/PA

EXTRATO DE ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº  011/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO N 010/2022

Ata de Registro de Preços nº 019/2022 - G. D. Pereira 
Comercio de Gás Eireli, CNPJ 31.329.211/0001-04. 
OBJETO: Aquisição de gás de cozinha e água mineral, 
destinado ao consumo das Secretarias Municipais. 
Vigência: 24/02/2022 a 24/02/2023. Assinatura: 
24/02/2022. Valor: R$ 670.157,19. Ata de Registro de 
Preços nº 020/2022 - ADSERV Casa e Construção 
LTDA, CNPJ 40.543.108/0001-45. OBJETO: Aquisição 
de gás de cozinha e água mineral, destinado ao 
consumo das Secretarias Municipais. Vigência: 
24/02/2022 a 24/02/2023. Assinatura: 24/02/2022. 
Valor: R$ R$ 170.866,80.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 - 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022
Ata de Registro de Preços nº 022/2022 - ADSERV 
Casa e Construção LTDA, CNPJ: 40.543.108/0001-
45. Objeto: Aquisição parcelada de água, materiais 
de limpeza, produtos de higienização e utensílios 
domésticos em geral, para atender as necessidades 
da prefeitura municipal e suas secretarias. Vigência: 
24/02/2022 a 24/02/2023. Assinatura: 24/02/2022. Valor: 
R$ 63.368,17. Ata de Registro de Preços nº 023/2022 - 
Comercial Rende Mais LTDA, CNPJ: 26.371.503/0001-
67. Objeto: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios perecíveis e não perecíveis, materiais 
de limpeza, produtos de higienização e utensílios 
domésticos em geral, para atender as necessidades 
da prefeitura e suas secretarias. Vigência: 24/02/2022 
a 24/02/2023. Assinatura: 24/02/2022. Valor: R$ 
246.510,54. Ata de Registro de Preços nº 024/2022 
- Deivid Rodrigues Lustosa 84004304253, CNPJ: 
22.658.172/0001-90. Objeto: Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios perecíveis (pães), para atender 
as necessidades da prefeitura e suas secretarias. 
Vigência: 24/02/2022 a 24/02/2023. Assinatura: 
24/02/2022. Valor: R$ 103.424,00. Ata de Registro de 
Preços nº 025/2022 - Higicler Distribuidora LTDA - ME, 
CNPJ: 23.624.879/ 0001-48. Objeto: Aquisição de 
utensílios domésticos, para atender as necessidades 
da prefeitura e suas secretarias. Vigência: 24/02/2022 
a 24/02/2023. Assinatura: 24/02/2022. Valor: R$ 
7.722,80. Ata de Registro de Preços nº 026/2022 - J. 
G. Abadia Comercio, CNPJ: 14.912.551/0001-36. 
Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, materiais de limpeza, 
produtos de higienização e utensílios domésticos em 
geral, para atender as necessidades da prefeitura e 
suas secretarias. Vigência: 24/02/2022 a 24/02/2023. 
Assinatura: 24/02/2022. Valor: R$ 987.872,26. Ata 
de Registro de Preços nº 027/2022 - Paulo Francisco 
de Abreu, CNPJ: 12.593.078/0001-46. Objeto: 
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis 
e não perecíveis, materiais de limpeza, produtos 
de higienização e utensílios domésticos em geral, 
para atender as necessidades da prefeitura e suas 
secretarias. Vigência: 24/02/2022 a 24/02/2023. 
Assinatura: 24/02/2022. Valor: R$ 498.953,09. Ata 
de Registro de Preços nº 028/2022 - Supermercado 
América Eireli, CNPJ: 31.358.520/0001-02. Objeto: 
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis 
e não perecíveis, materiais de limpeza, produtos 
de higienização e utensílios domésticos em geral, 
para atender as necessidades da prefeitura e suas 
secretarias. Vigência: 24/02/2022 a 24/02/2023. 
Assinatura: 24/02/2022. Valor: R$ 333.731,91. Ata 
de Registro de Preços nº 029/2022 - TMIX Soluções 
Construtora LTDA, CNPJ: 07.506.679/0001-34. 
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e 
produtos de higienização e utensílios domésticos em 
geral, para atender as necessidades da prefeitura e 
suas secretarias. Vigência: 24/02/2022 a 24/02/2023. 
Assinatura: 24/02/2022. Valor: R$ 125.201,89. Ata de 
Registro de Preços nº 030/2022 - Real Comercio de 
Materiais Para a Construção e Serviços de Manutenção 
LTDA, CNPJ: 10.719.828/0001-58. Objeto: Aquisição 
de materiais de limpeza e produtos de higienização 
e utensílios domésticos em geral, para atender 
as necessidades da prefeitura e suas secretarias. 
Vigência: 24/02/2022 a 24/02/2023. Assinatura: 
24/02/2022. Valor: R$ 182.216,61.

Cumaru do Norte/PA, 08 de março de 2022.
Celio Marcos Cordeiro - Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 - 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022
Contrato nº. 044/2022 – G. D. Pereira Comercio de 
Gás Eireli, CNPJ nº. 31.329.211/0001-04. Objeto: 
contratação de empresa que visa a aquisição de gás 
de cozinha e água mineral, destinado ao consumo 
da Prefeitura Municipal. Valor total R$ 245.594,25. 
Vigência: 25/02/2022 a 31/12/2022. Contrato nº. 
049/2022 – ADSERV Casa e Construção LTDA, 
CNPJ: 40.543.108/0001-45. Objeto: Aquisição de gás 
de cozinha e água mineral, destinado ao consumo 
da Prefeitura Municipal. Valor total R$ 107.457,40. 
Vigência: 25/02/2022 a 31/12/2022.

(FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)
Contrato nº. 045/2022 – G. D. Pereira Comercio de Gás 
Eireli, CNPJ: 31.329.211/0001-04. Objeto: Aquisição de 
gás de cozinha e água mineral, destinado ao consumo 
da desta Secretaria. Valor total R$ 125.385,00. 
Vigência: 25/02/2022 a 31/12/2022. Contrato nº. 
050/2022 – ADSERV Casa e Construção LTDA, 
CNPJ: 40.543.108/0001-45. Objeto: Aquisição de gás 
de cozinha e água mineral, destinado ao consumo da 
desta Secretaria. Valor total R$ 26.340,00. Vigência: 
25/02/2022 a 31/12/2022.

(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)
Contrato nº. 046/2022 – G. D. Pereira Comercio de Gás 
Eireli, CNPJ: 31.329.211/0001-04. Objeto: Aquisição de 
gás de cozinha e água mineral, destinado ao consumo 
da desta Secretaria. Valor total R$ 155.518,49. 
Vigência: 25/02/2022 a 31/12/2022. Contrato nº. 
051/2022 – ADSERV Casa e Construção LTDA, 
CNPJ: 40.543.108/0001-45. Objeto: Aquisição de gás 
de cozinha e água mineral, destinado ao consumo da 
desta Secretaria. Valor total R$ 24.878,60. Vigência: 
25/02/2022 a 31/12/2022.

(FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Contrato nº. 047/2022 – G. D. Pereira Comercio de Gás 
Eireli, CNPJ: 31.329.211/0001-04. Objeto: Aquisição de 
gás de cozinha e água mineral, destinado ao consumo 
da desta Secretaria. Valor total R$ 141.649,00. 
Vigência: 25/02/2022 a 31/12/2022. Contrato nº. 
052/2022 – ADSERV Casa e Construção LTDA, CNPJ: 
40.543.108/0001-45. Objeto: contratação de empresa 
que visa a aquisição de gás de cozinha e água mineral, 
destinado ao consumo da desta Secretaria. Valor total 
R$ 9.386,80. Vigência: 25/02/2022 a 31/12/2022.

(FUNDO MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE)

Contrato nº. 048/2022 – G. D. Pereira Comercio 
de Gás Eireli, CNPJ: 31.329.211/0001-04. Objeto: 
Aquisição de gás de cozinha e água mineral, destinado 
ao consumo da desta Secretaria. Valor total R$ 
2.010,45. Vigência: 25/02/2022 a 31/12/2022. Contrato 
nº 053/2022 – ADSERV Casa e Construção LTDA, 
CNPJ: 40.543.108/0001-45. Objeto: Aquisição de gás 
de cozinha e água mineral, destinado ao consumo da 
desta Secretaria. Valor total R$ 2.804,00. Vigência: 
25/02/2022 a 31/12/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE IGARAPÉ-AÇU

RETIFICAÇÃO

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2022

EXTRATOS DE CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 001/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 001/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 001/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 001/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 001/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 001/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 001/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 001/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 050/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 050/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 050/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO CAETANO DE ODIVELAS

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA
CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA

FAMILIAR Nº 001/2022
O Município de São Caetano de Odivelas, através da Secretaria 

de Educação, no uso de suas prerrogativas legais e considerando 

o disposto na Lei n° 11.947 de 16 de junho de 2009 e Resolução/

CD/FNDE n° 26 de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de 02/04/2015 

vem realizar Chamada Pública n° 001/2022, Aquisição de Gêneros 

Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, Destinado ao Atendimento da Clientela do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar/PNAE da Secretaria de Educação do 

Município de São Caetano de Odivelas. Os interessados (Grupos 

Formais, informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a 

documentação para habilitação e Projeto de Venda no dia 30/03/2022, 

às 10:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, Departamento de 

Licitações, localizado na Av. Floriano Peixoto, nº 01 – Bairro Centro 

– CEP: 68.775-000, São Caetano de Odivelas – Pará. O edital da 

Chamada Pública encontra-se disponível na sala de licitações, sito 

na Av. Floriano Peixoto, nº 01 – Bairro Centro – CEP: 68.775-000, 

São Caetano de Odivelas – Pará, no horário de 08:00 às 13:00h, 

de segunda a sexta, www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ ou pelo 

site (www.saocaetanodeodivelas.pa.gov.br). Informações: E-mail:  

cplsaocaetano21@gmail.com.

Brenda da Silva Barbosa - Presidente da Comissão

Permanente de Licitação

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022-CPL

A Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas, torna público 

aos interessados que realizará licitação na modalidade TOMADA DE 

PREÇOS Nº 002/2022, tipo menor preço global. Objeto: Obtenção de 

proposta mais vantajosa para a administração, relativa à contratação 

de pessoa jurídica para construção de concha acústica localizada na 

Av. Floriano Peixoto – Em frente à igreja Matriz - Praça Monsenhor 

Edmundo Igreja - São Caetano de Odivelas, através do CONVENIO/

SICONV N.º 903988/2020 MC. Abertura: 29/03/2022, às 10:00hs. O 

procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei nº 8.666/93 

e suas alterações posteriores. A retirada dos editais e seus anexos 

encontram-se disponíveis na sala de licitações, sito na Av. Floriano 

Peixoto, nº 01 – Bairro Centro – CEP: 68.775-000, São Caetano de 

Odivelas – Pará, no horário de 08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, 

www.tcm.pa.gov.br/portaldojurisdicionado/sistema/geo-obras ou pelo 

site (www.saocaetanodeodivelas.pa.gov.br). Informações: E-mail:  

cplsaocaetano21@gmail.com.

Brenda da Silva Barbosa - Presidente da Comissão

Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-CPL
A Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas, torna público 

aos interessados que realizará licitação na modalidade TOMADA DE 

PREÇOS Nº 001/2022, tipo menor preço global. Objeto: Obtenção de 

proposta mais vantajosa para a administração, relativa à contratação 

de pessoa jurídica para Execução de Reforma da Unidade Básica 

de Saúde Centro de São Caetano de Odivelas, CNES nº 2619792, 

através da Emenda Parlamentar nº 39330008. Abertura: 31/03/2022, 

às 10:00hs. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei 

nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. A retirada dos editais e 

seus anexos encontram-se disponíveis na sala de licitações, sito na 

Av. Floriano Peixoto, nº 01 – Bairro Centro – CEP: 68.775-000, São 

Caetano de Odivelas – Pará, no horário de 08:00 às 13:00h, de 

segunda a sexta, www.tcm.pa.gov.br/portaldojurisdicionado/sistema/

geo-obras ou pelo site (www.saocaetanodeodivelas.pa.gov.br). 

Informações: E-mail:  cplsaocaetano21@gmail.com.

Brenda da Silva Barbosa - Presidente da Comissão

Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2022-002

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de 

Construção em Geral, para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e 

Fundos do Município de São Sebastião da Boa Vista/Pa. A abertura será no dia 

23/03/2022 às 9:30h, horário de Brasília. O Edital está disponível no sítio www.

portaldecompraspublicas.com.br.https://pmssbv.pa.gov.br/portal-da-transparencia 

e https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes, Informações no e-mail: 

pregoeirapmssbv@gmail.com.

Nelucy e Silva de Souza - Pregoeira Municipal

SPE SINTESE 16 
EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO, inscrita sob 
o CNPJ 20.637.353/0001-04 
torna público que recebeu 
a Licença de Instalação nº 
17/2022 referente ao processo 
nº 6470/2020.

O MUNICÍPIO DE BELÉM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA, 
por intermédio da Pregoeira designado pelo Decreto Municipal nº 100.598/2021-
PMB, torna público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 
24/03/2022 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) – Tipo Menor Preço por Lote.
OBJETO: Registro de Preços, para futura e eventual “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 
ELETRÔNICA, DENOMINADO MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMAS DE 
ALARMES E CIRCUITO INTERNO DE TV”, objetivando a execução da segurança 
física do prédio, instalações, móveis, equipamentos e documentos constantes nas 
dependências da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM – SESMA/PMB, 
de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, UASG 925387.
LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br
O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal 
da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao.

Belém/PA 09 de março de 2022
Mônica Meireles Franco

Pregoeira/CGL/PMB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 34/2022-SESMA - PROCESSO Nº 25935/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM através do órgão interessado a  SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC/PMB, por intermédio da Pregoeira designada 
pelo Decreto Municipal n° 100.598/2021-PMB, de 14 de abril de 2021, torna 
público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 23/03/2022 
às 09h00 (Horário de Brasília/DF) – Tipo Menor Preço por Item, “AQUISIÇÃO DE 
CADERNOS ESCOLARES” para atender as necessidades da SEMEC, de acordo com 
as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
UASG:925387
LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br
O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal da 
Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao

Belém/PA, 09 de Março de 2022.
Adriana Leal Brum Pantoja

Pregoeira/CGL/PMB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 31/2022 - SEMEC

PROCESSO: 12732/2021

Secretaria Municipal de 
Coordenação Geral do 

Planejamento e Gestão

SEGEP

O Pregoeiro/CGL/SEGEP/PMB, comunica aos interessados no PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP Nº 26/2022, cujo objeto é Registro de Preços, para futura e eventual 
“AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS”, objetivando reequipar as Unidades de Saúde e 
Estratégias Saúde da Família da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMB, que foi 
SUSPENSA a abertura da licitação marcada para o dia 11/03/2022 às 09h00, para 
ajustes no Edital e seus anexos. Sendo agendada nova data com contagem de prazo 
para o dia 23/03/2022 às 09h00 (horário de Brasília/DF), com Edital RETIFICADO 
e disponibilizado no site comprasnet e site/portal da PMB. UASG: 925387
Edital RETIFICADO poderá ser adquirido a partir do dia 10/03/2022 no site 
Comprasnet: www.comprasnet.gov.br ou pelo site/portal da Prefeitura Municipal 
de Belém: www.belem.pa.gov.br.

Belém/PA, 09 de março de 2022
Marcelo Cantão Lopes

Pregoeiro/CGL/SEGEP/PMB

AVISO DE SUSPENSÃO E NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 26/2022-SESMA - PROCESSO Nº 28591/2021


