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mente republicado e ainda disponibilizado no endereço abaixo citado e no site
da FIEPA - http:// epa.org.br/
Tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Nazaré/Belém do Pará,
horário comercial.
Belém (PA), 21 de fevereiro de 2020.
Coordenador / Pregoeiro.
Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA

comunica a republicação do edital do
concurso Público destinado ao preenchimento de vagas a cargos de nível superior, médio e fundamental, para atuação na área rural e urbana do município. As normas do concurso Público, os números de vagas, a síntese das
atividades, o nível de escolaridade exigida, os requisitos para investidura no
cargo, bem como a salário base, constam no edital n° 01/2020/PMB e seus
anexos, que estão publicados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Bonito, assim como, no site da FADESP, www.portalfadesp.org.br, Instituição
realizadora do Concurso.
Bonito-PA, 21 de fevereiro de 2020
Prefeito Municipal de Bonito

através da Comissão permanente de Licitação - CPL, torna público para conhecimento dos interessados, que decidiu tornar sem efeito o texto contido na publicação do dia
21/01/2020, circulada no IOEPA Nº 34094, PAG. 69, para o extrato dos contratos Administrativos a seguir: nº 20200007, nº 20200011, nº 20200015,
nº 20200019 e nº 20200023. Justi cativa: Por erro técnico, o software utilizado CPL para geração dos contratos, não direcionou de forma correta o
saldo remanescente da ata de registro de preço nº 20190089, decorrente
do Pregão Presencial SRP nº 9/2019-024-PMGP. Referente ao mesmo pregão
contrato
supracitado, reti ca-se o texto da forma que segue:
nº 202000008, valor R$ 442.641,67.
contrato nº 20200008, valor R$ 442.885,62;
contrato nº 20200020, valor R$ 31.503,40,
contrato nº 20200020, valor R$ 33.177,40;
contrato
nº 20200016, valor R$ 375.367,37,
contrato nº 20200016, valor
R$ 375.437,37;
contrato nº 20200024, valor R$ 163.567,24,
contrato nº 20200024, valor R$ 166.015,24;
contrato
contrato nº 20200012, valor R$
nº 20200012, valor R$ 239.566,90,
250.055,80.

será realizada
na sede do SESCON-PA situada a Av. Presidente Vargas, nº 158, 11º Andar,
sala 1101, Belém-PA, a Assembleia Geral Extraordinária para Discussão e Aprovação de propostas à Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021, a ser rmada com o SINECON-PA, sendo que a instalação dar-se-á em 1ª convocação às
08h30 com maioria de associados, e em 2ª convocação às 9h00, com qualquer
número de associados. Logo em seguida às 10h00min em 1ª convocação as, e
em 2ª Convocação às 10h30min, com qualquer número de associados que
estejam em dias com suas obrigações estatutárias.
Belém, 20 de Fevereiro de 2020.
Presidente-SESCON-PA

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém através de Processo Nº. 2019.LO.0001030 a Licença de Operação para
atividade de telefonia celular, situado na Trav. Agostinho Lobato, S/Nº. - Alter
do Chão - Santarém/PA. PASRM27.

LOCALIZADO NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, ALTAMIRA-PA. REQUEREU A LICENÇA DE OPERAÇÃO DA SEMAS - PA, PARA A ATIVIDADE
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. PROCESSO Nº
2019/0000043543.

CRB TERRAPLENAGEM LTDA
Requereu da SEMMAT/PMB a renv. da LO 128/2019 para extração de saibro.
A área localiza-se na Rod. Augusto Meira Filho, Km 11, Centro, Benevides.
67/2020-1.

Objeto: Aquisição de
combustíveis para atender as necessidades da Câmara Municipal de Oriximiná. Fonte de Recursos: Próprios. Vencedor: SANTOS & SARUBBI LTDA - CNPJ:
15.734.197/0002-40, com o valor total de R$ 346.530,00 (trezentos e quarenta e seis mil, quinhentos e trinta reais), conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 -

torna pública a realização do Concurso
Público n.o 001/2020 destinado a selecionar candidatos para o provimento
efetivo nos cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio, médio técnico
e superior para o preenchimento de vagas dos quadros de carreiras e formação de cadastro reserva para a Prefeitura Municipal de Breves/PA; 1)
O Edital completo e seus anexos estão disponíveis no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br; 2)
Via internet, no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br; 3)
Nível Alfabetizado: R$ 55,00, Nível Fundamental: R$ 55,00, Nível Médio e Médio Técnico: R$ 70,00 e Nível Superior:
R$ 90,00. Breves/Pa, 21 de fevereiro de 2020.

na sede Convocação e
Presença: Representando a totalidade do capital. Mesa: João José Oliveira de
Araújo - Presidente; Endrigo de Pieri Perfetti - Secretário. Ordem do Dia e
Deliberações: (i) aprovação dos termos e condições do Instrumento de Protocolo e Justi cação de Incorporação da Barcarena Importação e Exportação
de Minérios S/A pela Fazendas Nacionais Participações Ltda., celebrado em
22/05/2019, entre as administrações da Companhia e da Fazendas Nacionais
Participações Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Capital do
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 15º andar,
Sala 03, Vila Olímpia/SP, CNPJ/ME sob o nº 09.628.747/0001-63 e registrada
na JUCESP NIRE 35.222.358.296 (“Fazendas”), o qual estabelece os termos e
condições da incorporação da Companhia pela Fazendas, as suas justi cativas
e os critérios de avaliação do patrimônio líquido da Companhia a ser incorporado na Fazendas (“Incorporação” e “Protocolo e Justi cação”); (ii) rati cação
da contratação da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., sociedade
estabelecida na em SP/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº
1.909, Torre Norte, 7º andar, Itaim Bibi, CNPJ/ME nº 61.366.936/0001-25,
CRC 2SP034519/O-6(“Avaliador”) para a elaboração do laudo de avaliação do
patrimônio líquido da Barcarena por seu valor contábil, nos termos do artigo
227 da Lei das Sociedades por Ações (“Laudo de Avaliação”); (iii) aprovação
do Laudo de Avaliação; (iv) aprovação da Incorporação, nos termos e condições do Protocolo e Justi cação; e (v) autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação
das deliberações acima. Encerramento: Nada mais. Barcarena, 22/05/2019.
Junta Comercial do Estado do Pará. Certi co o Registro em 10/10/2019 sob o
Nº 20000626779.

Empresa inscrita sob o
torna público que
requereu a SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ananindeua)
através de Processo Nº. R031318 a Licença Prévia e Licença de Instalação
para atividade de telefonia celular, situado na Estrada do 40 horas, nº. 10,
Sitio Verdelândia, Coqueiro - Ananindeua-PA. PABLM0_PABLMZ4

Sito a Av. Tancredo Neves, nº 5350 - Guamá/Belém/Pará. Torna público
que recebeu da SEMMA, as Licenças de Operações LAO’s: nº 039/2020
para atividade de transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário xo municipal; nº 040/2020 para atividade de posto de abastecimento; nº 041/2020 para atividade de serviço de manutenção e reparação
mecânica de veículos automotores, e a nº 042/2020 para atividade de
lavagem de veículos, todas válidas até 03/02/2024.
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