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000171254/a-edesio do vale ferreira-ocrim s.a produtos 
alimenticios-r$727,50-tm-000171255/a-edesio do vale 
ferreira-ocrim s.a produtos alimenticios-r$727,50-tm-
000178642/a-dileno alberto saraiva-ocrim s.a produtos 
alimenticios-r$452,00-tm-000178642/c-dileno alberto 
saraiva-ocrim s.a produtos alimenticios-r$452,00-tm-
000178642/e-dileno alberto saraiva-ocrim s.a produtos 
alimenticios-r$452,00-ch-000084-elizete ferreira correa-
wpp comercio de motos ltda-r$1003,20-ch-000082-elizete 
ferreira correa-wpp comercio de motos ltda-r$1003,20-dm-
304030589a-daniel arley rocha souza-cfh empreendimentos 
com. e rep. ltda-r$2918,31-cc-267.273.648-livia do 
socorro n oliveira-banco bradesco s/a-r$12160,71-dm-
0000000284-d s pesca - eireli - epp-motonorte motores 
e maquinas do norte ltda-r$6450,00-dm-0010338-d1-
travessuras entretenimento infantil ltda-home basket 
comercio de artigos de decor-r$1315,83-cc-003.895.354-
marcelo henrique kozak-banco bradesco s/a-r$20000,00-
dm-59345.d-cordeiro   cia ltda-trator bel comercio, pecas 
e servicos de-r$434,68-dm-007701-ts do nascimento-
igor fernando simidamore viciana epp-r$10264,80-dm-
746401981-associacao beneficiente dos padres-banco 
safra s/a/rapido transpaulo ltda-r$190,53-dm-032394-3/3-
neire daniele dos santos de melo-confeccoes v2 industria 
e comercio ltda-r$520,00-dm-24206-ab com. de pecas e 
equip. ltda me-alphaquip maquinas e equipamentos ltda/
alphaquip maquinas e-r$150,00-dm-68519/01-wanderly 
dos santos-implanvet implantes veterinarios ltda - epp-
r$557,88-dm-281 sr c-mauricio lima freitas-atacama 
industria e comercio de equipamentos-r$1535,66-dm-
0000103133-mercantil ajax comercio ltda me-atacadao 
s.a.-r$1666,00-dm-12851-afonso augusto de brito-brasil 
rent a car ltda-r$2035,00-dm-623492-antonio maria 
soares gomes-urano tecnologia s.a.-r$307,58-dm-22255-
visatec construcao civil ltda-navegacao sao domingos ltda-
r$386,68-dm-13294/03-15-juarez lima bezerra-m.c ferreira 
eireli - epp/m.c ferreira eireli-r$500,00-dm-0000097680-
mercantil ajax comercio ltda me-atacadao s.a.-r$722,06-
dm-85058/2-m   r bastos representacoes ltda - ep-calcados 
malu ltda-r$854,91-dm-41 6774/1-maria dionizia melo 
andrade-cardoso distribuidora de aviamentos ltda.- ep-
r$1167,09-dm-00301192-j b transportes de cargas ltda-para 
veiculos e implementos ltda-r$1733,00-dm-28391/2-nova 
alianca distribuidora ltda-dauper industria e comercio de 
biscoitos s.a.-r$11914,63-dm-in10354601-e n f do amaral 
- me-vepea - importacao e exportacao ltda-r$642,11-dm-
12695-joao batista dos santos g. junior-brasil rent a car ltda-
r$320,00-dm-12690-leonardo cezario da silva-brasil rent a 
car ltda-r$795,00-dm-012343-fred wilk de lima barradas-
brasil rent a car ltda-r$300,00-dm-11092015201-glauce de 
sousa cristino-l pinheiro comercio/l pinheiro comercio me-
r$203,33-cc-275.483.809-maria de nasare martins da silva-
banco bradesco s/a-r$80575,42-dm-15624/15661-samia m 
c e silvia me.-nazare comercial de alimentos e magazines 
ltd-r$2395,54-dm-32315-3-athayde e silva servico de 
engenharia-r w n industria e comercio ltda-r$3993,30-
dm-174143-12-d f amarante me-sonotec eletronica ltda-
r$715,95-dm-67604-04-norte com.varejo eirelli-imperador 
das maquinas ltda-r$1282,50-dm-26-maria lucia moraes 
marques-escola da monica-r$180,91-dm-14813533-h 
t servicos ltda - epp-tuiuti-r$1013,33-dm-10/2015-
new life comercio e servicos eireli - e-civepel comercial 
itaituba de veiculos/civepel coml. itaitub-r$2958,77-dm-
519402-walber costa de souza 65578180230-martins 
comercio e importacao ltda - epp-r$593,70-dm-520702-
walber costa de souza 65578180230-martins comercio 
e importacao ltda - epp-r$296,45-dm-0084067-02-ouro 
verde - projetos, construcoes e rep-paraferro-r$2770,17-
dm-5531-ht servicos ltda me-ambito eng ind e com ltda-
r$801,65-dm-001994781c-rufino comercio optico ltda - 
epp-optotal hoya ltda-r$421,04-dm-0128285 01-bolonha 
incorp ltda-ceramica atlas ltda-r$3151,68-dm-113939-
edenilo moreira lemos-banco cooperativo sicredi sa/nccc 
jaguar o-r$110,00-dm-109359/3-norte livros editora e 
comercio eireli-todolivro distribuidora ltda-r$4415,56-dm-
109357/3-norte livros editora e comercio eireli-todolivro 
distribuidora ltda-r$3020,64-dm-001432 2-centro a lojao 
das motos ltda-casteplastic industria e comercio de pla-
r$1034,17-dm-000196675-iranildes da silva teixeira-michel 
gaspar da silva - me-r$176,16-dm-29350/2-n. j. b. veloso 
representacoes-topazio industria e comercio ltda-r$342,78-
dm-4844/03-l c de moura me-optipar comercio de produtos 

oticos ltda - me-r$525,00-dm-693522/a/a-amanha incorp 
ltda-banco votorantim s.a./ceramica carmelo fi-r$1014,59-
dm-692886/a/a-amanha incorp ltda-banco votorantim s.a./
ceramica carmelo fi-r$1014,59-dm-25224-sharles santos 
afonso-distseg servico e comercio equip de seguranca-
r$1044,28-dm-0000777861-mekari com de caramelos 
e alims eirel-florestal alimentos s a-r$1964,33-dm-
0000777854-mekari com de caramelos e alims eirel-florestal 
alimentos s a-r$11743,52-dm-693154/a/a-amanha incorp 
ltda-ceramica carmelo fior ltda-r$5072,97-dm-693156/a/a-
amanha incorp ltda-ceramica carmelo fior ltda-r$15218,91-
ds-13639/2015-a-companhia de navegação norsul-francisco 
de assis de jesus salgado-r$16703,32-dm-0300415-r f 
lobato vieira eireli me-gold-r$4062,66-dm-22900/a-m b 
de noronha nunes me-taasa industria do vestuario ltda-
r$436,10-dm-125399-2-amaverde comercio de produtos de 
limp-viva vida produtos de lazer ltda-r$1300,49-cujos são 
ditos devedores intimados e notificados, dentro do prazo de 
72 horas pagar ou dar razão do não pagamento sob pena de 
serem lavrados os protestos, belém-pa 14 de dezembro de 
2015 ,Tabelionato II Ofício de Protesto Moura Palha.

Julio Antonio Gaia Lopes 
 escrevente juramentado.

Protocolo 909617

PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2015
O município de CAPITÃO POÇO, através do seu Pregoeiro, 
torna público que fará realizar Licitação Pública na modalidade 
Pregão Presencial, tipo menor preço Unitário, para 
CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA, PARA A PROGRAMAÇÃO DE 
COMEMORAÇÃO AOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 
DO MUNICIPIO DE CAPITÃO POÇO COM CONTRATAÇÃO 
BANDA DE RENOME NACIONAL, PARA APRESENTAÇÃO NO 
DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2015, INCLUSO A LOCAÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO 
E BANHEIROS QUIMICOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DOS EQUIPAMENTOS. A abertura será realizada no dia 
24/12/2015, às 09:00 h, na Sala de Licitações da Prefeitura

OZIAS FREITAS BARRSO
Pregoeiro

Protocolo 909762

MADEIREIRA INTERLAGOS LTDA, CNPJ: 11.290.192/0001
-34,Loc. Na Rua Beira Rio, S/N, Industrial-São Miguel do 
Guamá, torna publico que recebeu da SEMAS-PA a sua L.O. 
nº 8783/2014, com validade até 10/07/2016, p/ atividade 
Serraria.

Protocolo 909809

MADEIREIRA TUCUMÃ EIRELI, CNPJ: 11.290.192/0001-
34,
Loc. Na Rua Beira Rio, S/N, Industrial-São Miguel do Guamá-
PA, torna publico que recebeu da SEMAS-PA a sua L.O. nº 
2176/2015, com validade até 21/01/2017, p/ atividade 
Serraria.

Protocolo 909812

SERRARIA SM SÃO LUIZ LTDA - ME
 CNPJ: 10.870.132/0001-28

Loc. Na Estrada da Recastel, S/N, Industrial-São Miguel do 
Guamá, torna publico que recebeu da SEMAS-PA a sua L.O. 
nº 8004/2014, com validade até 28/09/2016, p/ atividade 
Serraria.

P          rotocolo 909813

EDITAL PARA NOTIFICAÇÃO DE DEVEDORES 2015
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, notifi ca 
pelo presente, os abaixo relacionados, dispostos por nome 
e registro no CRCPA e categoria de registro Profi ssional, em 
ordem alfabética, para que compareçam, no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da presente, no endereço constante 
deste, ou contate pelos telefones (91) 3202-4159/4163/4175, 
para tratar de assunto relevante e de seu interesse, uma vez 
que se encontra em lugar incerto e não sabido:Profi ssional 
Contador/ Técnico em Contabilidade: ALANA SUELEN 
RODRIGUES MALCHER PA-017592/O; FRANCISCO MAURICIO 
DOS SANTOS PA-014318/O; GILZA DE ARAUJO VALADARES 
PA-015209/O; HUDSON SOARES GUIMARAES PA-015160/O; 
MARIA DE LOURDES PESSOA DA SILVA AM-003194/O; 
ROSINEIDE DA SILVA DE SOUZA PA-015225/O

Protocolo 909881

CÂMARA DE MARITUBA/PA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 002/2015 cujo objeto é a Contratação 
de Serviços Técnicos Especializados em Assessoria Técnica 
Contábil na área de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
para o exercício financeiro 2016. Abertura: 24/12/2015 ás 
08h00min.
Pregão Presencial nº 003/2015 cujo objeto é a Contratação 
de Serviços Técnicos Especializados em Executar a Folha 
de Pagamento e Escrituração Fiscal da Câmara Municipal de 
Marituba/PA, dentro dos Padrões do Direito Financeiro e das 
Normas e Princípios geralmente aceitos da Contabilidade 
no Brasil. Abertura: 24/12/2015 ás 10h00min. Local de 
Retirada dos Editais: Av. João Paulo II, s/n - Dom Aristides, 
Marituba - PA das 08:00 as 14h:00min de segunda a sexta-
feira. Disponível através de apresentação virgem de CD. 
Ord. de Despesas: Raimundo do Socorro Lameira da Silva.

Protocolo 909913

INAJÁS IND. COM. E EXPORTAÇÃO DE MADEIRA LTDA ,
CNPJ: 12.230.816/0001-90, Loc. na Estrada São Miguel, 
S/N,Industrial-São Miguel do Guamá, torna publico que 
requereu da SEMAS-PA a renovação de sua L.O. proc. nº 
24329/2015,p/ atividade Serraria.

Protocolo 909976

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
EXTRATO DE CONTRATO Nº20150023. TOMADA DE 
PREÇO Nº 2/2015-001CMVX. Contratante Câmara 
Municipal de Vitória do Xingu. Contratada: Elevi Engenharia 
Ltda - Me. Objeto Contratação de Empresa Especializada 
para execução do projeto de reforma e ampliação do prédio 
da Câmara Municipal de Vitória do Xingu/Pa, Conforme 
Projeto Básico de Engenharia. Valor Total R$ 1.490.613,79 
(um milhão, quatrocentos e noventa mil seiscentos e 
treze reais e setenta e nove centavos). Programa de 
Trabalho: Exercício 2015 Atividade 1101.010310001.2.023 
Construção, Ampliação e Reforma da Câmara, Classificação 
econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, Subelemento 
4.4.90.51.99, no valor de R$ 1.490.613,79. Vigência 
10/10/2015 a 28/05/2016. Assinatura 10/12/2015.

Protocolo 910039

SINPESCA - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PESCA, 
DA AQUICULTURA E DAS EMPRESAS ARMADORAS, 
PRODUTORES E PROPRIETÁRIAS DE EMBARCAÇÕES 
DE PESCA DO ESTADO DO PARÁ. ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO. Nos termos do que dispõe o artigo 14º. 
e seus parágrafos, do Estatuto Social, ficam convocadas 
as empresas associadas do SINPESCA, BEM COMO 
DA AQUICULTURA E DEMAIS EMPRESAS ARMADORAS 
E PRODUTORAS, PESSOAS JURÍDICAS QUE SEJAM 
PROPRIETÁRIAS DE EMBARCAÇÕES DE PESCA INDUSTRIAL 
QUE OPEREM NA ATIVIDADE DE PESCA NO ESTADO DO PARÁ 
e que estejam interessadas a participarem da Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 17 de 
Dezembro de 2015, às 18:00 (dezoito horas) em primeira 
convocação e uma hora depois em segunda, na sede social 
do SINPESCA, à Travessa Quintino Bocaiúva, Nº. 1588 
- 6º. andar, Bloco B, Bairro Nazaré, Belém, Pará, para 
deliberarem sobre a seguinte pauta: EM ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA: Apresentação da Proposta 
Orçamentária para o ano de 2016. EM ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA: Alteração do Estatuto Social 
a fim de adequá-lo à legislação em vigor nos seguintes 
artigos: Alteração do artigo 1º para melhor adequação 
da descrição das finalidades do Sindicato, que deverá 
englobar somente pesca industrial, não mais permitindo 
a filiação de pescadores pessoas físicas; No artigo 14º 
a necessidade de respeitar o princípio da igualdade nas 
deliberações e votações do Sindicato, estabelecendo a 
proporcionalidade de votos entre os associados; No artigo 
13º instituição de Câmaras Setoriais e sua função; Demais 
alterações para fins de melhor organização e ajuste dos 
artigos do Estatuto; 1. Deliberação sobre outros assuntos 
de interesse do Sindicato. Belém (PA)., 14 de Dezembro 
de 2015.

 APOLIANO OLIVEIRA DOO NASCIMENTO 
 Presidente.

Protocolo 910128
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