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O presidente Jair 
Bolsonaro (PL) 
criticou, nes-
ta segunda-feira 

(16), mais uma vez, a po-

lítica de preços da Pe-
trobras. Ele disse que o 
estatuto não está acima 
da Constituição e sinalizou  
mudanças na estatal. 

Na semana passada, o 
presidente da Petrobras, 
José Mauro Coelho, rea-
lizou o primeiro reajus-
te do diesel de sua ges-
tão, desagradando o che-

fe do Executivo. “Todo 
mundo tem que colabo-
rar, não é ganhar mais di-
nheiro na crise. É o que 
infelizmente alguns seto-
res fazem, como a própria 
Petrobras. ‘Ah tem o es-
tatuto’. Estatuto está aci-
ma da lei, não está acima 
da Constituição. Então, 
tem o fim social da em-

presa”, disse Bolsonaro a 
apoiadores no cercadinho  
do Palácio da Alvorada. 

O estatuto regulamenta 
como funcionará a com-
panhia e estabelece con-
selho de administração,  
entre outras diretrizes. 

Em seu terceiro pará-
grafo, determina que as 
atividades econômicas da 

Política de preços causa reajuste do combustível nas bombas 
FOTO: WAGNER ALMEIDA 

Bolsonaro sinaliza mudança na Petrobras 
Presidente diz que o estatuto da empresa pode ser mudado, pois não está acima da Constituição. Ele  

voltou a criticar a política de preços da Petrobras, que motivou a troca no comando há cerca de um mês 

TROCA DE COMANDO 
PODE TRAZER DESGASTE 

  Pesa a favor de Coelho, 
contudo, o fato de que uma 
nova troca no comando da 
estatal poderia trazer mais 
desgaste para a Petrobras e 
para o governo. 

 PARA ENTENDER 

companhia devem ocor-
rer “em caráter de li-
vre competição com ou-
tras empresas, segundo as 
condições de mercado”. 

O presidente já evocou 
antes o “fim social” da em-
presa, e criticou a política 
de preços da Petrobras, que 
motivou a troca no coman-
do há cerca de um mês. Co-
elho já é o terceiro executi-
vo desde que Bolsonaro as-
sumiu o governo. 

Ele já classificou como 
“estupro” aumento no pre-
ço da gasolina. Nesta se-
gunda-feira, disse não ser 
possível lucro de 30% da 
Petrobras e, sem detalhar, 
indicou que vai intervir. 

“Com toda certeza vamos 
entrar na Petrobras nes-
sas questões também. Não 
é possível uma petrolífera 
dar 30% de lucro enquanto 
as outras, no máximo 15%, 
para atender interesse não 
sei de quem”, afirmou. 

“Tem mais coisa pra 
acontecer na questão da Pe-
trobras. Já sabem o que está 
acontecendo. Não vou en-
trar em detalhes, está sem-
pre fazendo alguma coisa 
para buscar alternativa”. 

O aumento do preço mé-
dio do diesel de 8,87% 
nas refinarias da Petrobras. 
A alta era esperada pelo 
mercado, diante da escala-
da das cotações internaci-
onais nas últimas semanas, 

mas isso não impediu a irri-
tação de Bolsonaro. 

No governo, foi considera-
do um agravante o fato de 
o reajuste ter sido anuncia-
do quatro dias depois da di-
vulgação de um lucro de R$ 
44,5 bilhões no primeiro tri-
mestre de 2022. O resulta-
do, divulgado na quinta-fei-
ra (5), foi o terceiro melhor 
da história da companhia. 

Dois dias depois de a esta-
tal ter anunciado o reajuste, 
o ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, dei-
xou a pasta. A troca, como o 
jornal Folha de S.Paulo mos-
trou, deixou Coelho fragili-
zado frente à Petrobras. 

Segundo relatos, há dois 
principais motivos para a 
situação delicada: além de 
ter perdido seu padrinho 
político, Coelho despertou 
a antipatia do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) após 
anunciar um novo reajuste 
do preço do diesel. 

Supermercados 
pedem para 
Bolsonaro limitar 
o Procon 
AÇÕES 

 
Joana Cunha 
 

FOLHAPRESS 

 
Em meio à escalada inflaci-

onária que atinge os alimen-
tos e corrói as margens do 
setor, o presidente da Abras 
(Associação Brasileira de Su-
permercados), João Galassi, 
fez elogios e agradecimentos 
ao presidente Jair Bolsonaro 
em evento ontem (16). 

“Os desafios são enormes, 
mas temos muito que agrade-
cer. Em especial ao presiden-
te Bolsonaro e ao Congres-
so Nacional pelo Auxílio Bra-
sil, que dobrou a renda dos 
mais necessitados, pela redu-
ção dos impostos com a re-
dução do IPI, e pela redução 
das taxas de importação dos 
itens da cesta básica. E pela 
recente liminar que iguala os 
preços dos impostos do die-
sel nos estados”, disse Galassi 
em seu discurso. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
RETIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 37/2022 SRP
A Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, comunica que realizará 
licitação do tipo menor preço por item. Objeto: Registro de preços para 
eventual aquisição de recarga de gás liquefeito e petróleo (GLP) em 
botijas de 13 kg, recarga de água mineral envasadas em garrafões de 20 
litros e vasilhame de plástico de 20 litros para água mineral para atender 
as necessidades da Prefeitura e Secretarias Agregadas do Município de 
Augusto Corrêa/Pa, com abertura no dia 30/05/2022 às 09h30 horas, no 
site: https://licitanet.com.br/. Edital e anexos disponíveis nos sites: http://
augustocorrea.pa.gov.br/; http://tcm.pa.gov.br e https://licitanet.com.br/.

Francisco Edinaldo Queiroz de Oliveira - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AURORA DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022/PMAP
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de 
material técnico hospitalar, objetivando atender as necessidades da 
secretaria municipal de saúde de Aurora do Pará/Pa. A sessão pública 
de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de 
preços e etapa de lances no dia 30/05/2022, às 08:30 horas. O edital 
estará disponível nos sites: O edital estará disponível nos sites: https://
auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php e www.comprasnet.gov.br e 
e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com, a partir da data da publicação.

Antonia Tassila Farias de Araújo - Pregoeira/PMAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
EXTRATOS DE CONTRATOS

PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-022/2022

Contrato nº 20220659. Contratante: Secretaria Municipal de 
Saude. Contratado: Saboya & Silva Clinica Medica Ltda CNPJ nº 
33.661.306/0001-48. Objeto: Contratação de empresa especializada 

de Saúde que compõem a Secretaria Municipal de Saúde, do Município 
de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. 
Vigência: 09/05//2022 a 09/05/2023. Valor Total R$ 876.168,90. 
Dotação Orçamentária: 10; 10.15; 10.302.0053.2.159; 3.3.90.39.00. 
Assinatura: 09/05/2022.

PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-022/2022

Contrato nº 20220660. Contratante: Secretaria Municipal de Saude. 
Contratado: Associação Adventista Norte Brasileira de Prevenção e 
Assistência à Saúde Cpnj nº 83.367.342/0012-24. Objeto: Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de exames de 

Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Barcarena, Estado 
do Pará. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 04/05//2022 a 
09/05/2023. Valor Total R$ 1.118.995,00. Dotação Orçamentária: 10; 
10.15; 10.302.0053.2.159; 3.3.90.39.00. Assinatura: 04/05/2022.

PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-013/2022

Contrato nº 20220697. Contratante: Secretaria Municipal de 
Saude. Contratado: Chevromais Comércio de Peças, Acessórios e 

de pneus automotivos, para atender as demandas da Secretaria 
Municipal de Saúde de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento 
Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 09/05//2022 a 31/12/2022. Valor Total 
R$ 3.841,20. Dotação Orçamentária: 10; 10.15; 10.305.0054.2.164; 
3.3.90.30.00; 3.3.90.30.39. Assinatura: 09/05/2022.

PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-013/2022

Contrato nº 20220698. Contratante: Secretaria Municipal de Saude. 
Contratado: DRG Comércio e Serviços Ltda Cnpj Nº 32.160.412/0001-
85. Objeto: Aquisição de pneus automotivos, para atender as 
demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, Estado 
do Pará. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 10/05/2022 
a 31/12/2022. Valor Total R$ 46.551,90. Dotação Orçamentária: 10; 
10.15; 10.122.0053.2.124; 10.302.0052.2.134; 10.302.0052.2.139; 
3.3.90.30.00; 3.3.90.30.39. Assinatura: 10/05/2022.

PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-013/2022

Contrato nº 20220699. Contratante: Secretaria Municipal de 
Saude. Contratado: Handa Car Comercio Automotivo Ltda Cnpj 
nº 08.483.073/0001-93. Objeto: Aquisição de pneus automotivos, 
para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de 
Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. 
Vigência: 06/05/2022 a 31/12/2022. Valor Total R$ 24.850,00. Dotação 
Orçamentária: 10; 10.15; 10.122.0053.2.124; 10.305.0054.2.164; 
3.3.90.30.00; 3.3.90.30.39. Assinatura: 06/05/2022.

PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-013/2022

Contrato nº 20220704. Contratante: Secretaria Municipal de Saude. 
Contratado: Vanguarda Soluções Ambientais Técnicas, Comerciais 
e Serviços Ltda Cnpj nº 21.543.743/0001-88. Objeto: Aquisição de 
pneus automotivos, para atender as demandas da Secretaria Municipal 
de Saúde de Barcarena, Estado do Pará. Fundamento Legal: Lei nº 
8.666/93. Vigência: 06/05/2022 a 31/12/2022. Valor Total R$ 5.372,40. 
Dotação Orçamentária: 10; 10.15; 10.305.0054.2.164; 3.3.90.30.00; 
3.3.90.30.39. Assinatura: 06/05/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA N° 3-012/2021

A CPL da Prefeitura Municipal de Barcarena torna público o resultado de 
julgamento do processo licitatório em destaque, cujo objeto é a execução 
da seguinte obra: construção da Escola Piramanha localizada na Ilha das 

e atendeu a todos os requisitos concernentes a habilitação e proposta 

UCP/PROMABEN

Unidade Coordenadora do 

Programa de Saneamento da

Bacia da Estrada Nova

“A Unidade Coordenadora do Programa-UCP de Saneamento da Bacia da Estrada 
Nova, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente- 
SEMMA a Licença de Instalação sob o nº 38/2022 para o empreendimento: Estação 
de Tratamento de Esgoto - ETE e Emissário de subaquatico da Bacia da Estrada 
Nova, com validade até 11/04/2024.”

RECEBIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 38/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES
AVISOS DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022
Objeto: reforma e adequação do Mercado Municipal de Benevides. Data de Abertura: 
17/06/2022. Hora: 09h00 (horário local). Local: auditório da Casa dos Conselhos da 
Educação, situado na Rua Costa e Silva, n.º 160, Baixo, Bairro Presidente Médici, 
Benevides/PA.

Luziane de Lima Solon Oliveira - Ordenadora de Despesa/
Prefeita Municipal de Benevides/PA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022
Objeto: reforma e adequação do Novo Complexo Comercial de Benevides. Data de 
Abertura: 17/06/2022. Hora: 09h00 (horário local). Local: auditório do Centro Integrado de 
Conhecimento (CIC), situado na Rua da Constituinte, s/n.º, Bairro Centro, Benevides/PA.

Luziane de Lima Solon Oliveira - Ordenadora de Despesa/
Prefeita Municipal de Benevides/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO2/2022-007
Tipo Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa especializada para 
execução da ampliação do Posto de Saúde da Família na localidade Vila 

Saúde, do município de Bragança/Pa. Abertura: 01/06/2022 às 10:00. Edital 
e informações no site: www.tcm.pa.gov.br e site www.braganca.pa.gov.br.

Marianne Souza da Silva -
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 043/2021. 
Objeto do contrato: Locação de Imóvel Para Funcionamento do 
departamento de Iluminação Pública. Contratada: João Batista do 
Carmo Viana, CPF nº 228.931.642-34. O Objeto do termo aditivo é 
a prorrogação do prazo de vigência do Contrato em questão, pelo 

22.04.2023.
Victor Correa Cassiano - Ordenador/Prefeito de Cametá

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022

de pessoas em situação de vulnerabilidade social decorrente do 
uso abusivo de drogas. Valor: O Município de Cametá repassará a 
Associação Fazenda Embrião, a quantia total de R$ 60.000,00 (sessenta 
mil reais). Vigência: A partir da data de sua assinatura até 31/12/2022.

KlenardAttilio Ranieri - Ordenador de Despesas/
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022-PMC

Objeto: Construção de 01 (Uma) Ponte de Concreto na Vila de Porto 
Grande, Com 55,00m X 8,60m, Cametá/Pa conforme Projeto, Planilha 
Orçamentária e demais documentos técnicos anexos a TOMADA 
DE PREÇO N° 01/2022-PMC. CONTRATO Nº 01.TP.01/2022-PMC. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Cametá, CNPJ 05.105.283/0001-
50. Contratado: Consec Consultoria e Engenharia de Estruturas 
Eirelli, inscrita no CNPJ sob o nº 15.335.060/0001-32, Valor Global R$ 
2.085.371,77. Vigência: 16/05/2022 a 15/05/2023.

Victor Correa Cassiano - Ordenador
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022-PMC
HOMOLOGO a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 
01/2022-PMC que tem por objeto a Construção de 01 (uma) Ponte de 
Concreto Na Vila de Porto Grande, Com 55,00m X 8,60m, Cametá/Pa 
conforme Projeto, Planilha Orçamentária e demais documentos técnicos 
anexos a TOMADA DE PREÇO N° 01/2022-PMC. ADJUDICO seu 
objeto a CONSEC Consultoria e Engenharia de Estruturas Eirelli, inscrita 
no CNPJ sob o nº 15.335.060/0001-32, Valor Global R$ 2.085.371,77, 
para que produza os efeitos legais aos termos do art. 43, Inciso VI da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
AVISOS DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 014-2022. INEX. Nº 6/2022-014
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviços técnicos em tecnologia da informação (TI) para atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal de Capanema/PA e suas 
Secretarias. Contratada: Ponto Data Soluções em Tecnologia Ltda, CNPJ 
nº 10.231.380/0001-29. Fundamento Legal: Art. 25, inciso II c/c com art. 
13, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor 

Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal
INEXIGIBILIDADE Nº 020-2022. INEX. Nº 6/2022-020

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para a realização de consultas 
especializada em Ginecologia e Obstetrícia para atender a necessidade 
da Secretaria Municipal de Saúde. Contratada: Franco Serviços Medicos 
Ltda, CNPJ nº 20.915.743/0001-07. Fundamento Legal: Art. 25, inciso II 
c/c com art. 13, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 06 (seis) 

Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Peixe-Boi através da secretaria municipal 
de educação comunica a quem faça interessar o extrato de edital 
como segue: PREGÃO ELETRÔNICO 007/2022 PE SRP 
que objetiva o Registro de preços que objetiva a Contratação de 
Pessoa Jurídica para fornecimento de Gêneros alimentícios da 
Merenda escolar (carne bovina moída e peito de frango) para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Abertura: 
27/05/2021 às 09h00min. O Edital e seus anexos estarão à disposição 
dos interessados nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br 
e www.prefeituradepeixeboi.pa.gov.br; e no setor de Licitações e 
Contratos (CPL), sito a Prefeitura Municipal de Peixe-Boi, localizada 
na Avenida João Gomes Pedrosa, nº 500, Centro – CEP: 68734-000, 
Peixe-Boi/Pa, das 08 às 13hs.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2022
O Municipio de Redenção/PA, comunica aos 
interessados, que realizará no dia 01/06/2022 
às 09h, (horário Local), licitação sob modalidade 
Tomada de Preço tipo menor preço global, tendo 
como objeto: Contratação de empresa de 
engenharia para reforma e ampliação da 
unidade de acolhimento para crianças e 
adolescente Janyara Marinho, segundo 
recomendações do MP nº. 001/2022-mp/3º 
PJR, em atendimento as necessidades do 
Municipio de Redenção PA. O edital completo 
no endereço Rua Ildonete Guimarães da Silva nº 253 
– setor Jardim Umuarama, site: www.redencao.pa.gov.
br, mais informações no telefone (94) 99117-4026 
e-mail licitacao@redencao.pa.gov.br.

Redenção/PA, 16 de maio de 2022
Lenival Estevão Alves - Presidente CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2022

PROCESSO LICITATORIO Nº 075/2022
O  Município de Redenção/PA comunicar aos seus 
interessados que realizará no dia 27/05/2022 as 09h00 
min (horário local) licitação sob  modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL - SRP, tipo menor preço por item, tendo 
como objeto: contratação de empresas com objetivo 
de formar o SISTEMA DE RGISTRO DE PREÇO da 
Administração Pública Municipal para aquisição 
de cimento Portland cComposto - CP - 
II-32, são 50kg, para contratações futuras, na 
forma estabelecida no  inciso IV, do art. 3º do Decreto 
Municipal nº 23, de 02 de janeiro de 2017 e Decreto 
Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, por meio 
de   recursos próprios. O edital completo no endereço 
Rua Ildonete Guimaraes da Silva nº 253, setor Jardim 
Umuarama. Mais informações nos telefones (94) 
99117 4026, site www.redencao.pa.gov.br e e-mail 
licitacao@redencao.pa.gov.br.

Redenção/PA 16 de maio de 2022
Katiane Teixeira Rosa - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA MARIA DO PARÁ/PA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/PA torna público o 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 2/2022-00001 que realizará 
no dia 03/06/2022 às 09:00 h, na modalidade Tomada de preço. Objeto: 
Contratação de Serviço Para Construção de 02(Duas) Quadras de 
Areia na Vila Anapolina e na Vila Jeju em conformidade ao Convênio 
021/2021 celebrado entre a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - 
Seel e a Prefeitura Municipal de Santa do Pará, objetivando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo 
no Município de Santa Maria do Pará/Pa. A sessão de abertura será 
realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação: Praça Matriz, 
sito: Av. Santa Maria, nº 01 – Centro - Santa Maria do Pará. O edital 
poderá ser consultado através do site https://santamaria.pa.gov.br/, 
https://www.tcm.pa.gov.br/ e Setor de Licitações: Praça da Matriz, 
Sala das Licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com.

Carlos Cleberson Ferreira da Silva - Presidente CPL

A VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., inscrita no CNPJ sob nº 44.067.725/0001-72, 
torna público que requereu à SECRETARIA MUNICIPAL DE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE - SEMMA/ITB, do 
Município de Itaituba-PA, a Licença Municipal (L.M.) para Extração de Minério (Brita) de Uso na Construção 
Civil e Britador, localizada na BR-163, KM-487+235, Zona Rural, Itaituba-PA, por meio do Protocolo 572/2022, 
realizado no dia 04/05/2022. 
A VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., inscrita no CNPJ sob nº 44.067.725/0001-72, 
torna público que requereu à SECRETARIA MUNICIPAL DE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE - SEMMA/ITB, do 
Município de Itaituba-PA, a Licença Municipal (L.M.) para implantação de atividades industriais - USINA DE 
ASFALTO, localizada na BR-163, KM-487+235, Zona Rural, Itaituba-PA, por meio do Protocolo 573/2022, realizado 
no dia 04/05/2022.

EXCLUSIVAMENTE ONLINE - WWW.VIPLEILOES.COM.BR

LEILÃO DE VEÍCULOS
DIA 26 DE MAIO DE 2022 ÀS 09:00 HORAS

LEILOEIRA OFICIAL CELIA CAMPOS
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CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A.
CNPJ: 25.316.468/0001-10 NIRE: 1530001971-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2022
DATA, HORA e LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2022 às 09h: 30min na sede da Carmona Cabrera Construtora de Obras S.A, 
localizada na cidade de Belém, estado do Pará, na Av. Almirante Barroso nº. 700, sala 401, Bairro Marco, CEP: 66093-020. CONVOCAÇÃO: 
Os avisos de convocação foram dispensados em conformidade com o art. 133, parágrafo 4º da Lei 6.404/1976, pela única presença de acionista 
que representa 100% (cem por cento) do capital social da companhia. MESA: Fernando Roy Carmona Cabrera, Diretor Presidente e membro do 
conselho de administração. Carla Renata M. P. Nascimento, Secretaria e membro do conselho de administração. Francisco Bezerra do Nascimento 
Neto, membro do conselho de administração. Flavio Roberto Carmona Cabrera, diretor. ORDEM DO DIA: (I) Aprovação das demonstrações 
contábeis do exercício 2021. (II) Alteração de atividade econômica. (III) Reeleição dos membros da diretoria. (IV) Reeleição dos membros do 
Conselho de Administração. (V) Alteração dos membros do Conselho Consultivo. (VI) Consolidação do Estatuto Social. DELIBERAÇÕES: 
A acionista Carmona Cabrera Engenharia e Consultoria Ltda. aprovou, sem reservas, as matérias abaixo, com as seguintes deliberações: (I) 
Aprovação das demonstrações contábeis do último exercício social, o qual o presidente agradeceu a presença de todos e a seguir, passou a leitura 

encerrado em 31 do mês de dezembro do ano de 2021. Todos os documentos foram publicados no jornal de grande circulação Diário do Pará na 

dos membros da mesa com a antecedência legal. A seguir, o Presidente desta assembleia submeteu estes documentos a discussão e postos em 

de 2025, os senhores: Fernando Roy Carmona Cabrera, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro civil e empresário, 

05.442.259-47 ambos com endereço comercial a Avenida Almirante Barroso, 700 Sala 401 Bairro Marco Belém/PA, que passam a agregar todas 
as prerrogativas inerentes à função, comprometendo-se a zelar pelo bom funcionamento da companhia. (IV) Reeleição dos membros do conselho 

22 de março de 2022 e término em 22 de março de 2025, os senhores: Presidente do Conselho Fernando Roy Carmona Cabrera, brasileiro, 

à função, comprometendo-se a zelar pelo bom funcionamento da companhia. (V) Substituição de um dos membros do conselho consultivo a Sra. 

o mesmo assim descrito: Fica instituído, nos termos do artigo 160, da Lei 6.404/76, o Conselho Consultivo, órgão de caráter permanente com a 
função precípua de aconselhar os Diretores e Conselheiros, sendo composto por até 03 (três) membros efetivos, todos conselheiros vogais do 
Conselho de Administração da acionista única, eleitos em Assembleia Geral, são eles: Bruno Rodrigues Girard, Cauby Rodrigues da Costa e 

CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E PRAZO ARTIGO PRIMEIRO – Sob a denominação social de 

e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Parágrafo 1º - A presente sociedade é subsidiária integral da CARMONA CABRERA 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, com endereço em Rua Claudio Sanders n. 852 A, Bairro Centro, CEP 67.030-325 Ananindeua/PA, 

estabelecimentos, escritórios e postos de serviços em qualquer parte do território nacional e no exterior. ARTIGO TERCEIRO – A Companhia 
tem por objeto as seguintes atividades: 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, e coleta de esgoto; 37.01-1-00 - Gestão 
de redes de esgoto; 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos; 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 38.22-0-00 - Tratamento e disposição 
de resíduos perigosos; 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.12-0-00 - Construção de obras 

em gestão empresarial; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; 
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza; 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água. ARTIGO 
QUARTO – O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO II – CAPITAL SOCIAL E AÇÕES ARTIGO QUINTO – O capital social da companhia é de R$ 35.000.000,00 (trinta e 
cinco milhões de reais, dividido em 35.000 (trinta e cinco mil) ações, todas ordinárias nominativas, com valor nominal de 1.000,00 (Um mil reais) 
cada. Parágrafo 1º – O capital social foi integralmente subscrito e integralizado em parte com aporte de valores em caixa, em parte com os bens 
pertencentes ao próprio patrimônio da única socia empresa Carmona Cabrera Engenharia e Consultoria Ltda e em parte como saldo da conta 
outras reservas de lucro da companhia em exercícios anteriores. ARTIGO SEXTO - A cada ação ordinária nominativa corresponde 1 (um) voto 
nas deliberações das Assembleias Gerais. ARTIGO SÉTIMO – As ações poderão ser ordinárias e preferenciais e ambas poderão ser divididas em 

respeitando o limite legal, todas sem direito a voto, sendo-lhes, porém, garantida a preferência no reembolso do capital pelo valor unitário da 
ação em caso de liquidação, sem prêmio. ARTIGO OITAVO - Salvo mediante aprovação em Assembleia da sua única acionista, as ações são 

independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração para alcançar o limite total de 80.000 (oitenta 
mil) ações ordinárias, nominativas, incluídas as ações já emitidas, nos termos do artigo 168 da Lei das Sociedades Anônimas. Parágrafo 1o - O 

preço de emissão e as condições de subscrição e integralização, podendo, dentro do limite do capital autorizado, deliberar sobre a emissão de 

sobre a redução do capital social se houver perda, até o montante dos prejuízos acumulados, ou se julgá-lo excessivo em conformidade com as 
disposições contidas no artigo 173 da Lei nº 6.404/76.
CAPÍTULO III – ASSEMBLEIAS GERAIS ARTIGO DÉCIMO – As atribuições conferidas, por lei e pelo presente Estatuto Social, à 
Assembleia Geral, serão exercidas pela acionista única, CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, representada na forma do 
seu Estatuto Social. ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO – As Assembleias Gerais realizar-se-ão, ordinariamente, no prazo de Lei e, extraordinariamente, 
sempre que o exigirem os interesses sociais, sendo permitida a realização simultânea de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias. 
ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO – As Assembleias Gerais serão habitualmente convocadas pelo Diretor Presidente, sendo por ele presidida. 
Parágrafo 1º - As Assembleias Gerais habitualmente serão instaladas e presididas pelo diretor presidente. Ao Presidente da Assembleia caberá a 
escolha de um secretário. ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO – A Assembleia Geral Ordinária reúne-se obrigatoriamente uma vez ao ano, em um dos 
4 (quatro) primeiros meses após o término do exercício social, cabendo-lhe especialmente: a) Deliberar sobre a prestação de contas do exercício 
anterior, compreendendo o relatório de gestão, o balanço e o demonstrativo da conta de sobras e perdas; b) Dar destino às sobras ou repartir 
as perdas; c) Eleger e reeleger, observando os prazos dos respectivos mandatos, os ocupantes dos cargos sociais; d) Fixar pró-labore para o 
exercício dos cargos sociais. ARTIGO DÉCIMO QUARTO. A Assembleia Geral Extraordinária reúne-se sempre que necessário e tem poderes para 
deliberar sobre quaisquer assuntos de interesse da Companhia. Parágrafo Único – É da competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária 
deliberar sobre os seguintes assuntos: a) Reforma do Estatuto; b) Fusão, incorporação ou desmembramento; c) Mudança de objeto; d) Aumentar o 
capital social, em valor superior ao autorizado no Estatuto Social e) Dissolução da Companhia e nomeação de liquidante; e f) Contas do liquidante. 
ARTIGO DÉCIMO QUINTO – As deliberações da Assembleia Geral, Ordinária e Extraordinária, deverão, quando for o caso, obedecer aos prazos 
estabelecidos na lei de sociedades anônimas.
CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS ARTIGO DÉCIMO SEXTO - A 
administração da Companhia cabe ao Conselho de Administração e à Diretoria, de acordo com as disposições legais aplicáveis e o presente 

outorgados a outro órgão. SEÇÃO II – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ARTIGO DÉCIMO SÉTIMO – O Conselho de Administração será 
composto por 3 (três) membros, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo. Parágrafo 1o- Os mandatos dos 
conselheiros serão de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo 2o - O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração 
escolhidos pela Assembleia Geral, reeleitos para um mandato de 03 (três) anos com início em 22 de março de 2022 e término em 22 de março de 
2025, os senhores: Presidente do Conselho: Fernando Roy Carmona Cabrera brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, 
engenheiro civil e empresário portador da Cédula de Identidade nº 8.124.051 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 668.968.609-44, vice-presidente do 
conselho: Carla Renata M. P. Nascimento, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, advogada regularmente inscrita na OAB/
PA sob o nº 11126, portadora do CPF nº 612.641.482-91, conselheiro: Francisco Bezerra do N. Neto, brasileiro, casado sob o regime de separação 
total de bens, engenheiro, inscrito no CPF nº 529.995.642-82, todos com endereço comercial a Av. Almirante Barroso, 700 Sala 401 Bairro Marco 

companhia. Parágrafo 3o - O Vice Presidente do Conselho de Administração substituirá o Presidente em seus impedimentos e ausências. ARTIGO 
DÉCIMO OITAVO - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado 

hora e local das mesmas, com antecedência não inferior a 5 (cinco) dias. Parágrafo 3o - É necessária a presença mínima de 2 (dois) membros, 
dentre eles o Presidente ou o Vice-Presidente, para a instalação da reunião e deliberação do Conselho de Administração. Parágrafo 4o - O 

reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas no livro societário pertinente, que serão assinadas pelos Conselheiros presentes, 

pela Assembleia Geral. ARTIGO VIGÉSIMO PRIMEIRO - Compete ao Conselho de Administração: a) estabelecer os objetivos, a política e a 

documentos da Companhia, bem como solicitar informações sobre contratos celebrados, ou em vias de celebração e sobre quaisquer outros atos; 
c) convocar Assembleia Geral quando julgar conveniente ou necessário; d) submeter à aprovação da Assembleia Geral o orçamento da 

Permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias e obrigações de terceiros, observadas as previsões estatutárias; j) autorizar 
a alienação ou oneração de bens da Companhia, observadas as previsões estatutárias. SEÇÃO III – DIRETORIA ARTIGO VIGÉSIMO SEGUNDO 
- A Diretoria é órgão executivo da Administração da Companhia, cabendo-lhe, dentro da orientação traçada pela Assembleia Geral e das 
deliberações do Conselho de Administração, assegurar o funcionamento regular da Companhia. ARTIGO VIGÉSIMO TERCEIRO - A Diretoria da 
Companhia será composta por 02 (dois) membros efetivos, residentes e domiciliados no País, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, 
incluindo obrigatoriamente os membros integrantes da acionista única, os quais são eleitos pelo Conselho de Administração e por eles destituíveis 
a qualquer tempo, eleitos, passam a ser: Fernando Roy Carmona Cabrera, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro 
civil e empresário portador da Cédula de Identidade nº 8.124.051 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 668.968.609-44 e Flávio Roberto Carmona 
Cabrera, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 29.153.603-7 SSP/
SP, inscrito no CPF sob nº 025.442.259-47 ambos com endereço comercial a Rua Domingos Marreiros, 2031 Sala 2015 Bairro Fatima Cep 66060-
162 Belém/Pará reeleitos com mandatos com início em 22 de março de 2022 e término em 22 de março de 2025 que passam a agregar todas as 

Companhia será o Diretor Presidente da acionista única. ARTIGO VIGÉSIMO QUARTO - Compete aos Diretores: a) representar a Companhia; b) 
cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral; c) submeter, anualmente, à 
apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores 
independentes, bem como a proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício anterior; d) apresentar trimestralmente ao Conselho de cns o 

Diretor Presidente: a) convocar as reuniões de Diretoria, se necessário; b) coordenar as informações sobre as atividades e a elaboração de planos 
dos demais Diretores, podendo requisitar esclarecimentos e documentos; c) autorizar a assinatura de dissídio coletivo ou acordos de natureza 
semelhante, bem como implementar planos ou programas de benefícios a empregados; d) adotar política de qualidade; e) implementar estrutura 

caso de vacância no cargo de qualquer Diretor, o substituto será indicado em Assembleia, para cumprir o período restante do mandato do Diretor 
substituído. ARTIGO VIGÉSIMO SEXTO - A Diretoria da Companhia reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente. Parágrafo 1o- Os 
poderes e as responsabilidades da Diretoria serão exercidos de acordo com os planos de negócios, orçamentos operacionais e orçamento 

executivo da administração da Companhia, cabe à Diretoria fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração 
através das seguintes ações: a) praticar todos os atos necessários ao andamento e desenvolvimento dos negócios da Companhia, inclusive a 
celebração de contratos, encerramento ou alteração dos mesmos, observadas as limitações previstas neste Estatuto; b) organizar a estrutura 
administrativa da Companhia, inclusive a estrutura e a política de recursos humanos; c) preparar os planos de negócios e orçamentos anuais da 

Administração e à Assembleia Geral; d) preparar os relatórios a serem entregues para a acionista única ou a outros órgãos sociais, ou que sejam 

Administração os planos de expansão da Companhia; f) operacionalizar a integralização das chamadas de capital, dentro das condições 
estabelecidas no Estatuto Social, e; g) nomear representante para atuação e representação da Companhia junto aos órgãos governamentais, 
autarquias, entidades de classe e agências reguladoras. ARTIGO VIGÉSIMO OITAVO - A representação da Companhia, ativa e passivamente, em 
juízo ou fora dele, inclusive perante todos os órgãos e repartições governamentais será feita pelo Diretor Presidente, ressalvadas as regras 

que haja comunicação aos membros da diretoria. ARTIGO VIGÉSIMO NONO - As procurações a serem outorgadas pela Companhia poderão ser 
assinadas por qualquer um dos diretores estatutários, sejam elas públicas ou particulares. Do mesmo modo, as assinaturas de documentos junto 

poderão substabelecer poderes com reserva de iguais poderes. ARTIGO TRIGÉSIMO - Ressalvados os casos expressos no Estatuto, os Diretores 

assinatura de 2 (dois) diretores estatutários, poderá conceder garantia apenas para permitir o implemento de seu objeto social, notadamente em 

Lei 6.404/76, o Conselho Consultivo, órgão de caráter permanente com a função precípua de aconselhar os Diretores e Conselheiros, sendo 
composto por até 03 (três) membros efetivos, todos conselheiros vogais do Conselho de Administração da acionista única, eleitos em Assembleia 

Fiscal, quando em funcionamento, será composto por 3 (três) conselheiros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, 

responsabilidades dos Conselheiros obedecerão ao disposto na legislação em vigor.
CAPÍTULO V – EXERCÍCIO SOCIAL DOS LUCROS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ARTIGO TRIGÉSIMO 
TERCEIRO - O exercício social coincidirá com o ano Civil, iniciando-se em 01 de janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. 

a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, somente mediante aprovação de Assembleia, observadas as vantagens legais e 

5% (cinco por cento) para constituição de um Fundo de Reserva Legal até que atinja o montante correspondente a 20% (vinte por cento) do capital 

balanço semestral, trimestral e/ou mensal, podendo declarar dividendos intermediários, ou o pagamento de juros sobre o capital próprio. Parágrafo 

pelos acionistas, não forem pagos na forma e no prazo previamente estabelecidos. Os dividendos ou os juros sobre o capital próprio que não forem 
reclamados até 03 (três) anos após a sua distribuição prescreverão em favor da Companhia.
CAPÍTULO VI – DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO ARTIGO TRIGÉSIMO QUARTO – A Companhia será dissolvida ou entrará 
em liquidação nos casos previstos em Lei, ou por deliberação da Assembleia Geral. Compete à Assembleia Geral estabelecer a forma da 

suas remunerações conforme previsto em Lei.
CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES GERAIS ARTIGO TRIGÉSIMO QUINTO – Fica eleito o foro da Capital do Estado do Pará para 
solucionar qualquer divergência, controvérsia ou litígio decorrente da interpretação deste Estatuto. ARTIGO TRIGÉSIMO SEXTO – Os casos 
omissos ou duvidosos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, a eles aplicando-se as disposições legais vigentes.

Belém, 30 de abril de 2022.
Fernando Roy Carmona Cabrera - Presidente/Membro do conselho administração

Carla Renata Moreira Pereira Nascimento - Secretaria/Membro do conselho administração
Francisco Bezerra do Nascimento Neto - Membro do conselho administração

Flávio Roberto CarmonaCabrera - Diretor


