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venc09/04/2018 contra:sweet bomboniere com de balas
guloseimas ced/dtc trading company lt R$311,29/dmi 3571202venc11/04/18contra:sapataria a c brasil lt epp ced/ crysalis
sempre mio ind e com de calca R$2827,00/dmi 233-1
venc15/03/18 contra:maria lucia da silva ced/new line sistemas
de seguranca lt R$528,00/dmi 476/2-02 venc09/04/18 contra:j
o viana com de calcados lt ced/a r soares acessorios pp R$886,50/
dmi84696501 venc12/01/18 contra:fernanda ferreira da silva ced/
amev importadora e distribuidora lt R$687,39/dmi58001venc02/04/18
contra:elias dos santos nunes ced/pst eletronica lt R$200,01/dsi
95036 venc30/03/18contra:jorge jose macedo ced/fundacao de
desenvolvimento da pesquisa R$600,00/dmi260508-6 venc14/04/18
contra:i da s nobrega me ced/tramontina norte sa R$441,95/
dmi11281 venc22/11/17 contra:damasceno & silva com e s ced/pr ind
de bombas submersa lt R$545,63/dmi 068101/002venc12/04/18
contra:d cara nova com lt me ced/apa confeccoes s a R$820,00/
dmi15347-3b venc08/04/18 contra:fundacao ipiranga ced/f r lucena
R$691,65/dmi 000212/3venc11/04/18 contra:odete patricia silva
melo ced/vfm santos com de livros didaticos R$850,00/dmi
1010/1-3 venc08/04/18 contra:elipse construcao civil e eletrica
ei ced/eletrica apta com im R$4583,33/dsi17015 venc17/02/18
contra:joao carlos fernandes de farias ced/brasil rent a car lt
R$143,18/dsi16940venc06/04/18 contra:joao carlos fernandes
de farias ced/brasil rent a car lt R$322,82/dsi17015 venc06/04/18
contra:joao carlos fernandes de farias ced/brasil rent a car lt
R$143,18/dmi 09 venc12/04/18 contra:coop reg prod rurais est
pa ced/fazenda tayassu R$2100,00/dmi 4547 venc11/04/18
contra:antonio claudio pinto marques ced/top diesel serv & com
eireli e R$700,00/dmi1301 venc03/04/18 contra:alyson oliveira
silva ced/alpratico ind e com lt me R$510,28/dmi14090venc16/03/18
contra:valdilene goncalves rodrigues ced/emops com e serv lt epp
R$250,00/dmi 029330-4 venc06/04/18contra:sapataria a c brasil lt
epp ced/ind de calcados lacerda andrade lt R$9710,00/dmi5845/e
venc13/04/18contra:rodrigo rodrigues cordovil 00244687200 ced/
margarete oliveira messias R$837,00/dmi3017/19598 venc12/02/18
contra:ritz com de alimento lt ced/polo com e repres lt epp R$114,61/
dmi29720/19155 venc23/01/18 contra:ritz com de alimento lt ced/
polo com e repres lt epp R$212,76/dmi393244 venc09/04/18
contra:coml picanco junior eireli me ced/atacadao sa R$728,03/
dmi248259 venc13/04/18contra:sweet bomboniere com de balas
guloseimas ced/dtc trading R$603,88/dmi50570 venc08/04/18
contra:urias trindade de oliveira ced/d h l R$320,00/dsi nd035312venc08/04/18contra:construtores associados lt ced/dhl
equipamentos R$143,00/ dmi29528-5 venc09/04/18 contra:sapataria
a c brasil lt epp ced/ind de calcados lacerda andrade lt R$13167,00/
dmi443641024venc20/02/18 contra:sapataria a c brasil lt epp ced/abat
shoes com de calcados lt me R$5107,80/dmi443601007venc19/02/18
contra:sapataria a c brasil lt epp ced/abat shoes com de calcados lt
me R$6330,00/dmi0223279/06 venc13/04/18 contra:l de cl viana
com epp ced/eurotextil com e imp lt R$2647,16/dmi020
venc09/04/18 contra:almeida e dutra lt-me ced/f s bezerra eireli
me auto elet romario R$400,00/dmi 010237-15 venc16/04/18
contra:sapataria a c brasil lt epp ced/divinus calcados R$8392,50/
dmi4529venc12/04/18 contra:salgado serv de mant e rep de veic
automced/mamaralalves R$800,00/dmi443631024venc23/02/18
contra:sapataria a c brasil lt epp ced/abat shoes com de calcados
lt me R$4940,70/dmi443621013 venc22/02/18 contra:sapataria
a c brasil lt epp ced/abat shoes com de calcados lt me R$5641,87/
dmi30820-2 venc15/04/18 contra:j o viana com de calcados
ced/ind de calcados lacerda R$660,00/dmi201601 venc15/04/18
contra:landry macedo gomes ced/donna j eventos R$1949,08/
dmi65064 venc15/04/18contra:sweet bomboniere com de balas
guloseimas ced/dtc trading company lt R$822,62/dmi476/3-03
venc16/04/18 contra:j o viana com de calcados lt ced/a r soares
acessorios R$886,50/dmi443621014venc28/02/18 contra:sapataria
a c brasil lt epp ced/abat shoes com de calcados lt me R$5641,87/
ch000038 venc28/02/18 contra:brasil hortmais lt me ced/luiz
otavio de andrade wanzeller R$1000,00/cai s/n venc05/10/16
contra:tropical navegacao e transportes lt ced/transportadora
amazonia diesel R$2101380,81/icd 319675981 venc27/02/17
contra:otavio mauricio pinheiro cardoso ced/bco bradesco
R$43601,26/cbi 349966567venc13/02/18 contra:marcos neres
de azevedo ced/aymore credito f nanc e invest s/a R$1128,48/cps
sn venc05/02/17contra:joao santana leal ced/sistema
educacional acropole belem lt
R$13628,83/np8764/273
venc16/08/16 contra:fernando dal molin ced/bco bradesco
administradora de consorcios R$25830,12/np9418/062venc25/09/15
contra:elves lobato coelho ced/bco bradesco administradora de
consorcios R$17926,63/Que me foram apresentados para serem
protestados por falta de pagamento em meu Cartorio a rua
Aristides Lobo,nº 468, os intimo a virem pagar ou dar a razão do
não pagamento, f cando ciente que os respectivos protestos
serão lavrados dentro do prazo legal Belem, 27 de abril de 2018
SALVIO ALBERTINO DE M CORREA JUNIOR - Tabelião
Titular do Cartorio de Protesto VALE VEIGA 1º Of cio
Protocolo: 307688

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARÁ
EDITAL Nº 05/2018
A Presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Regional de
Odontologia do Pará, CONVOCA, para o dia 16 de maio de 2018, o
segundo turno da eleição para renovação da composição do CRO.
O edital completo encontra-se af xado na sede do CRO.
Belém-Pa; 03 de maio de 2018.
ALDA FRANÇA COSTA-CD
Presidente da Comissão Eleitoral do CRO-PA
Protocolo: 307716
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
AVISO DE REVOGAÇÃO
Publica-se para devidos f ns revogação por conveniência e
oportunidade administrativa do Pregão nº 004/2018/CMIA/SRP/
PP, Obj: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de
materiais de expediente a f m de atender as necessidades da
Câmara Municipal de Igarapé-Açu/PA. Normando Menezes de
Souza - Presidente da Câmara
Protocolo: 307672
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A
CNPJ: 16.404.287/0336-73, arrendatária da FAZENDA SÃO
JOÃO localizada no município de Ulianópolis, torna público
que requereu a SEMMA/Ulianópolis LAR para a atividade de
ref orestamento.
Protocolo: 307709
PARAISO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Inscrita no CNPJ: 02.589.131/0001-81 vem tornar público a
solicitação da Licença de Operação - L.O. da SEMAS/PA sob o
numero do protocolo 2018/20.752 para Transporte de Residuo
Sólido Urbano.
Protocolo: 307713
YAMAGA DERIVADO DE PETROLEO LTDA.
CNPJ: 05.445.719/0002-30. Torna público que
recebeu
da SEMAT/Barcarena a LO n° 005/2018 com validade até
23/04/2020 para posto de gasolina em Acará/Pa.
Protocolo: 307701
CÂMARA MUNICIPAL DE MUANÁ
COMISSÃO PROCESSANTE Nº 005/2018
Ao exmo. Sr. SÉRGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES,
Prefeito Municipal de Muaná-PA. De acordo com os incisos do
Artigo 5º do Decreto-lei nº 201/67, f ca V. Exa. e v. advogadas
ARIANA SILVA COELHO (OAB/PA Nº 16.223) e MARIA PAULA
GOMES MONTEIRO (OAB/PA Nº 23.871), e suas testemunhas José
Leal de Sousa, Henrique Leonardo de Moraes Ramos, Maria do
Bom Remédio Nogueira Pereira, Evandro Chermont dos Prazeres
e Werica Martins Melo, todos reiteradamente NOTIFICADOS a
comparecer em audiência a ser realizada no dia 04/05/2018, às
09h, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Muaná, sediada
na Praça 28 de maio, s/nº-altos, Centro, Muaná/PA, para a oitiva
das testemunhas arroladas por v. exa. em defesa, sendo estas
testemunhas de v. responsabilidade a condução à audiência, sob
pena de preclusão. Informa-se que na ocasião da audiência v.
exa. poderá inquirir suas testemunhas e praticar os demais atos
de defesa garantidos constitucionalmente. Em seguida, após
as testemunhas, se procederá ao depoimento do Denunciado.
ELIZABETH DA COSTA GAVINO Presidente da Comissão
Processante nº 005/2018.
Protocolo: 307680
GREENEX INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO
DE MADEIRAS LTDA
Sito a Est. Caiçaua, Km 01 s/nº Sta Bárbara do Pará/PA, CNPJ nº
07.941.211/0001-78, torna público que requereu a SEMAS/PA,
Licença de Operação, prot.2018/000388.
Protocolo: 307689
SERRARIA BELLAVISTA LTDA,
CNPJ 12.303.818/0001-62, BR 010, Km 1809, Estrada de São
Miguel n° 07, Bairro Industrial, São Miguel do Guamá/PA torna
público que requereu da SEMMA/SMG a Ren. Lic. de Operação nº
31/2017 para ativ. de desd. de mad. em tora para mad. serrada/
laminada/faqueada através do processo n° 17/2018.
Protocolo: 307693
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. -CELPA
LICENÇA AMBIENTAL
COMUNICADO
As Centrais Elétricas do Pará S.A., torna público que requereu
da Secretaria de Estado de meio Ambiente e Sustentabilidade SEMAS, a Licença de Operação para o Sistema Altamira/Brasil
Novo/Medicilândia, que interliga os municipios de Altamaira,
Brasil Novo e Medicilândia, ambos localizados no Estado do Pará.
Protocolo: 307717

AVISO DE LICITAÇÂO
CONVITE Nº 009/2018
O SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ, através da
Comissão Central de Licitação, torna público para conhecimento
dos interessados que realizara licitação, conforme abaixo:
OBJETO: Aquisição de FERRAMENTAS para atender aos Serviços
de Manutenção das Unidades SESI, conforme Edital e Anexo I.
ABERTURA: 10 de maio de 2018.
LOCAL DA ABERTURA: Tv. Quintino Bocaiuva n° 1588/bairro de
Nazaré/Belém do Pará.
HORÁRIO DA ABERTURA: 10:00 Horas (Horário Local).
O edital poderá ser retirado no endereço abaixo citado, em
horário comercial e ainda
Solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da FIEPA
- http://f epa.org.br/
Belém (PA), 02 de maio de 2018.
NEILTON CARNEIRO DO NASCIMENTO
Coordenador / Pregoeiro.
Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA
AVISO DE LICITAÇÂO
CONCORRÊNCIA Nº 025/2018
O SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ, através da
Comissão Central de Licitação, torna público para conhecimento
dos interessados que realizara licitação, conforme abaixo:
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional
para as seguintes unidades do SESI – DR/PA: SESI Sede, SESI
Almirante Barroso, SESI Ananindeua, SESI Indústria Saudável,
Escola SESI Ananindeua, Escola SESI Santa Izabel, Escola SESI
Icoaraci, SESI Bragança, SESI Barcarena, SESI Castanhal, SESI
Paragominas, SESI Altamira, SESI Marabá, SESI Santarém e
SESI Parauapebas, conforme Edital e seu Anexo I.
ABERTURA: 22 de maio de 2018.
LOCAL DA ABERTURA: Tv. Quintino Bocaiuva n° 1588/bairro de
Nazaré/Belém do Pará.
HORÁRIO DA ABERTURA: 10:00 Horas (Horário Local).
O edital poderá ser retirado no endereço abaixo citado, em
horário comercial e ainda
Solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da FIEPA
- http://f epa.org.br/
Belém (PA), 03 de maio de 2018.
NEILTON CARNEIRO DO NASCIMENTO
Coordenador / Pregoeiro.
Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA
AVISO DE LICITAÇÂO
CONCORRÊNCIA Nº 029/2018 com Registro de Preços
O SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ, através da
Comissão Central de Licitação, torna público para conhecimento
dos interessados que realizara licitação, conforme abaixo:
OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza, para Atendimento
das Necessidades do SESI-DR-PARÁ, conforme Edital e seu
Anexo I.
ABERTURA: 23 de maio de 2018.
LOCAL DA ABERTURA: Tv. Quintino Bocaiuva n° 1588/bairro de
Nazaré/Belém do Pará.
HORÁRIO DA ABERTURA: 10:00 Horas (Horário Local).
O edital poderá ser retirado no endereço abaixo citado, em
horário comercial e ainda
Solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da FIEPA
- http://f epa.org.br/
Belém (PA), 03 de maio de 2018.
NEILTON CARNEIRO DO NASCIMENTO
Coordenador / Pregoeiro.
Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA
AVISO DE LICITAÇÂO
CONCORRÊNCIA Nº 030/2018 com Registro de Preços
O SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ, através da
Comissão Central de Licitação, torna público para conhecimento
dos interessados que realizara licitação, conforme abaixo:
OBJETO: Aquisição de Material para Manutenção Geral das
Unidades, para Atendimento das Necessidades do SESI-DRPARÁ, conforme Edital e seu Anexo I.
ABERTURA: 24 de maio de 2018.
LOCAL DA ABERTURA: Tv. Quintino Bocaiuva n° 1588/bairro de
Nazaré/Belém do Pará.
HORÁRIO DA ABERTURA: 10:00 Horas (Horário Local).
O edital poderá ser retirado no endereço abaixo citado, em
horário comercial e ainda
Solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da FIEPA
- http://f epa.org.br/
Belém (PA), 03 de maio de 2018.
NEILTON CARNEIRO DO NASCIMENTO
Coordenador / Pregoeiro.
Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA
PROTOCOLO: 307728

