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daí segue com azimute e distância de 22°43'19" - 274,28m, até o vértice
D2F-M-2044 de coordenadas N (Longitude: -45°24'20.0937", Latitude:
-8°47'13.8007"), daí segue com azimute e distância de 0°17'53" - 240,57m,
até o vértice D2F-M-2045 de coordenadas (Longitude: -45°24'20.0442",
Latitude: - 8°47'05.9675"), daí segue com azimute e distância de
355°30'46" - 295,94m, até o vértice D2F-M-2027 de coordenadas
(Longitude: -45°24'20.7917", Latitude: -8°46'56.3598"), confrontando
com Fazenda Antares, daí segue com azimute e distância de 89°10'24"
- 1059,52m, até o vértice D2F-M-2028 de coordenadas (Longitude: -
45°23'46.1139", Latitude: -8°46'55.8990"), ponto inicial da descrição
deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central
45 WGr, tendo como Datum/SGR o SIRGAS2000. Todos os azimutes e
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção
UTM." Obs: Área em Sobreposição com a Parcela conforme abaixo:
ID 10 73238; NUM PROC. 154380.001652/2013-96; SR 24; NUM CERT.
241402000025-85; DATA CERT. 2014-02-12 15:31:26.651689; QTD
AREA 1028.2199; QTD AREA 1040.3454; COD PROF DT6; COD IMOV.
1280230005318; NOME IMÓVEL FAZENDA ANTARES.
OCUPANTES: COMUNIDADE BARRA DA LAGOA.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado e publicado
na forma da Lei. Eu, FAGNER JOSÉ DA SILVA SANTOS, Procurador
Autárquico e Presidente da Comissão Especial, mandei expedir e
subscrevo o presente.

Teresina - PI, 19 de abril de 2021.

FAGNER JOSÉ DA SILVA SANTOS
Procurador-chefe do INTERPI

Presidente da Comissão
Of. 504
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COORDENAÇÃO DE DISCRIMINATÓRIAS
ADMINISTRATIVAS - INTERPI-PI

PROCESSO DISCRIMINATÓRIO ADMINISTRATIVO Nº
00071.009155/2020-20
OBJETO: Identificação e arrecadação de terras devolutas localizadas na
área denominada COMUNIDADE VÃO DO VICO, situada nos municípios
de SANTA FILOMENA e BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04/2021
1. INFORMAÇÕES GERAIS
O INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ - INTERPI, autarquia estadual,
com sede na R. Lisandro Nogueira, 1554 - Centro (Norte), Teresina -
PI, 64000-200, CPNJ 06.718.282/0001-43,  com arrimo nas disposições
das Leis Estaduais nº 3.783/80 e 6.709/15, faz publicar o presente
EDITAL DE CONVOCAÇÃO em PROCESSO DISCRIMINATÓRIO
ADMINISTRATIVO direcionado à identificação e arrecadação de
terras devolutas localizadas na região denominada  "COMUNIDADE
VÃO DO VICO", situada nos municípios de SANTA FILOMENA e
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI, com área delimitada de 3.496,7626
ha (três mil, quatrocentos e noventa e seis hectares, setenta e seis
ares e vinte e seis centiares) e perímetro delimitado de 24.954,98 m(vinte
e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro metros e noventa e oito
centímetros).

2. CONVOCAÇÃO:
O Presidente da Comissão Especial, designado pela Portaria
Discriminatória nº 31/2020/DG/INTERPI, datada do dia 13/11/2020 e
publicada no DOE nº 214, página 5, de 16 de novembro de 2020,
CONVOCA:

I) os proprietários de imóveis rurais localizados, no todo ou parte, no
perímetro da área discriminada;
II) os detentores de algum dos títulos listados no art. 221, da Lei
Federal nº 6.015/73, pendentes de registro, desde que relacionados a
imóvel inserido, total ou parcialmente, no perímetro da área
discriminada;
III) os ocupantes identificados: COMUNIDADE TRADICIONAL VÃO
DO VICO e  DAMHA AGRONEGÓCIOS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, com sede na Capital do estado de São Paulo, na Praça
Dom José Gaspar, 134, 9° andar, conj. 94, sala 01, inscrita no CNPJ nº
51.400.042/0001-50;
IV) detentores de posse legítima;
V) os confinantes identificados : FAZENDA PORCOS II; FAZENDA
PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA; FAZENDA CAMPO
ALEGRE(EMPRESA CALCÁRIO CAMPO ALEGRE LTDA) E
FAZENDA SERRA AZUL.
VI) demais interessados incertos e indeterminados;

para, no PRAZO DE 60 (SESSENTA) dias, nos termos do art. 10, da
Lei Estadual nº 6.709/15 c/c o art. 4º da Lei Federal nº 6.383/76,
habilitarem-se na qualidade de parte ou terceiro interessado e,
querendo, apresentarem manifestação, impugnação, títulos ou
qualquer outro documento relacionado ao objeto deste processo,
podendo requerer o que entender de direito e produzir todas as provas
admitidas no ordenamento jurídico vigente.
Os pedidos de habilitação e demais petições, bem como a apresentação
de documentos, poderão ser feitos pelos seguintes meios:
I) PRESENCIALMENTE:
a) em TERESINA, na sede do INTERPI, localizado  na Rua Lisandro
Nogueira, nº 1.554, Centro/Norte, Teresina - PI;
b) Em BOM JESUS, na sede do escritório regional do INTERPI,
localizado na BR 135- Fórum de Bom Jesus, ao lado do DETRAN, CEP
64.900-000.
II) ELETRONICAMENTE, pelo email secretaria@interpi.pi.gov.br;
III) POSTAGEM, nos Correios, endereçada à Coordenação de
Discriminatórias Administrativas do INTERPI, situada na Rua Lisandro
Nogueira, nº 1.554, Centro/Norte, Teresina - PI.

3. INFORMAÇÕES DA ÁREA DISCRIMINADA:
- DENOMINAÇÃO: COMUNIDADE VÃO DO VICO, com área
delimitada de 3.496,7626 ha e perímetro delimitado de 24.954,98 m.
- LIMITES E CONFRONTANTES: AO NORTE: 6.130,78 metros
limitando-se com FAZENDA SETE LAGOAS e FAZENDA PORCOS
II; AO SUL: 5.287,93 metros limitando-se com FAZENDA PRODUZIR
AGROPECUARIA LTDA e FAZENDA SERRA AZUL; AO LESTE:
7.010,13 metros limitando-se com FAZENDA DAMHA AGRO-
NEGÓCIOS; AO OESTE: 6.526,15 metros limitando-se com EMPRESA
CALCARIO CAMPO ALEGRE LTDA e FAZENDA DAMHA AGRO-
NEGÓCIOS.
-MEMORIAL DESCRITIVO: confeccionado pelo Engenheiro
Agrimensor Washington Sousa e Silva, CREA-2469/D/PI, Código de
credenciamento no INCRA: D2F e ART N.º 1920210009124. Inicia-se a
descrição deste perímetro no vértice D2F-M-2001, georreferenciadas
no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-45°W,
de coordenadas -9°6'26,429" S e -45°32'45,424" W de altitude 466,33
m; deste segue confrontando com a propriedade de FAZENDA
DAMHA AGRO-NEGÓCIOS , com azimute de 137°25'39" por uma
distância de 637,13m  até o vértice D2F-M-2002, de coordenadas -
9°6'41,728" S e -45°32'31,326" W de altitude 501,15 m; deste segue
confrontando com a propriedade de FAZENDA DAMHA AGRO-
NEGÓCIOS , com azimute de 124°55'05" por uma distância de 26,44m
até o vértice D2F-M-2003, de coordenadas -9°6'42,222" S e -
45°32'30,617" W de altitude 499,84 m; deste segue confrontando com
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a propriedade de FAZENDA DAMHA AGRO-NEGÓCIOS , com azimute
de 136°55'57" por uma distância de 2.748,49m  até o vértice D2F-M-
2004, de coordenadas -9°7'47,691" S e -45°31'29,224" W de altitude
502.994 502,99 m; deste segue confrontando com a propriedade de
FAZENDA DAMHA AGRO-NEGÓCIOS , com azimute de 136°56'18"
por uma distância de 3.598,07m  até o vértice D2F-M-2005, de
coordenadas -9°9'13,401" S e -45°30'08,854" W de altitude 570,81 m;
deste segue confrontando com a propriedade de FAZENDA
PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA., com azimute de 194°21'13" por
uma distância de 972,26m  até o vértice D2F-M-2006, de coordenadas
-9°9'44,060" S e -45°30'16,795" W de altitude 555,03 m; deste segue
confrontando com a propriedade de FAZENDA SERRA AZUL, com
azimute de 250°53'12" por uma distância de 539,40m  até o vértice
D2F-M-2007, de coordenadas -9°9'49,787" S e -45°30'33,503" W de
altitude 539,61 m; deste segue confrontando com a propriedade de
FAZENDA SERRA AZUL, com azimute de 250°47'30" por uma
distância de 3.776,27m  até o vértice D2F-M-2008, de coordenadas -
9°10'30,071" S e -45°32'30,410" W de altitude 544,26 m; deste segue
confrontando com a propriedade de EMPRESA CALCARIO CAMPO
ALEGRE LTDA , com azimute de 316°56'40" por uma distância de
3.376,88m  até o vértice D2F-M-2009, de coordenadas -9°9'09,614" S e
-45°33'45,826" W de altitude 527,01 m; deste segue confrontando
com a propriedade de FAZENDA DAMHA AGRO-NEGÓCIOS , com
azimute de 272°15'49" por uma distância de 913,00m  até o vértice
D2F-M-2010, de coordenadas -9°9'08,393" S e -45°34'15,715" W de
altitude 551,06 m; deste segue confrontando com a propriedade de
FAZENDA DAMHA AGRO-NEGÓCIOS , com azimute de 299°25'37"
por uma distância de 2.236,27m  até o vértice D2F-M-2011, de
coordenadas -9°8'32,517" S e -45°35'19,475" W de altitude 519,54 m;
deste segue confrontando com a propriedade de FAZENDA SETE
LAGOAS, com azimute de 45°58'16" por uma distância de 1.438,30m
até o vértice D2F-M-2012, de coordenadas -9°8'00,022" S e -
45°34'45,540" W de altitude 519,17 m; deste segue confrontando com
a propriedade de FAZENDA SETE LAGOAS, com azimute de 54°25'34"
por uma distância de 51,94m  até o vértice D2F-M-2013, de coordenadas
-9°7'59,040" S e -45°34'44,154" W de altitude 518,59 m; deste segue
confrontando com a propriedade de FAZENDA SETE LAGOAS, com
azimute de 64°24'01" por uma distância de 1.074,38m  até o vértice
D2F-M-2014, de coordenadas -9°7'43,975" S e -45°34'12,386" W de
altitude 505,15 m; deste segue confrontando com a propriedade de
FAZENDA PORCOS II, com azimute 48°00'42" por uma distância de
3.566,15m  até o vértice D2F-M-2001,  ponto inicial da descrição deste
perímetro de 24.954,98 m. Obs: Imóvel em Sobreposição com parcela
certificada conforme abaixo: FAZENDA SETE LAGOAS; N° Proc:
54380.004734/2011-21; n° Certificação: 241111000001-53;
CCIR:1220840135105.
OCUPANTES: COMUNIDADE VÃO DO VICO.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado e publicado
na forma da Lei. Eu, FAGNER JOSÉ DA SILVA SANTOS, Procurador
Autárquico e Presidente da Comissão Especial, mandei expedir e
subscrevo o presente.

Teresina - PI, 20 de abril de 2021.

FAGNER JOSÉ DA SILVA SANTOS
Procurador-chefe do INTERPI

Presidente da Comissão
Of. 524
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CONCRETO TECMIX LTDA.
CNPJ (ME) 03.238.298/0001-60 - NIRE nº 22 2 0020132 6

REUNIÃO DE SÓCIOS COTISTAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores cotistas da Concreto Tecmix Ltda.,
convocados para se reunirem no dia 07 de maio de 2021, às 14:00
horas, em primeira chamada e às 14:15 horas em segunda chamada
e de modo digital em função da pandemia Covid-19, através da
plataforma de videochamadas “Zoom”, cujo link será
encaminhado após a confirmação de presença através do e-mail:
assembleia.tmc.2021@gmail.com, devendo no mesmo ato
informar o nome completo, RG, CPF e e-mail do solicitante, para
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 01. Tomar
conhecimento, discutir e aprovar o balanço social encerrado em
31 de dezembro de 2020 e; 02. Nomear dois novos
administradores, com vigência de mandato de 07 de maio de
2021 a 07 de maio de 2024. Teresina, 27 de abril de 2021. Ana
Carolina Rodrigues da Cruz de Souza - Administradora.
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A empresa DALZILENE PORFIRIO DIAS EIRELI (POSTO B&B), com
endereço na AC. Localidade Maristela  n° S/N  bairro Zona Rural, no
município de JUREMA - PI, inscrito no CNPJ 39.494.519/0001-09, torna
publico que solicitou da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos - SEMAR a LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO), para atividade
Comercio varejista de combustível para veículos automotores de
Jurema - PI.

A empresa DALZILENE PORFIRIO DIAS EIRELI (POSTO B&B), com
endereço na AC. Localidade Maristela  n° S/N  bairro Zona Rural, no
município de JUREMA - PI, inscrito no CNPJ 39.494.519/0001-09, torna
publico que recebeu da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos - SEMAR a LICENÇA PREVIA (LP) E LICENÇA DE
INSTALAÇAO (LI), para atividade Comercio varejista de combustível
para veículos automotores de Jurema - PI, com validade de 10/03/2023

P. P. 4606


