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venc25/01/17 contra:jaqueline raiol randel ced/lauriete da paz 
pinto da cunha R$3500,00/dsi f238621 1/ venc31/01/17 
contra:tainara dos santos dias ced/transtitanio transp rodov 
R$229,55/dsi roy910/03venc25/01/17 contra:i&r com acess de 
conforto ced/roja gestao de ativos lt R$1825,75/
dmi258646302venc30/01/17 contra:roberto do carmo correa 
ced/bcr com e ind sa R$248,88/dmi7502/1venc08/02/17 contra:l 
k b da silva com vestuario ced/liza confeccoes lt me R$262,36/
dmi 734074-428 venc08/02/17 contra:cjy com de moveis lt ced/
moveis k1 lt R$365,98/dmi734032-528 venc08/02/17 contra:cjy 
com de moveis lt ced/moveis k1 lt R$471,82/dmi190269/01 
venc25/01/17 contra:prev saude nucleo de prevencao de sau 
ced/m m lobato com e repres lt R$671,38/dmi6003/03 
venc08/02/17 contra:laudilene nunes o de almeid 563894422 
ced/adria festa velas e decoracoes lt R$784,30/dmi n7204g 
venc10/01/17 contra:m v com e repres lt epp ced/khromus ind 
acu R$864,09/dmi n7204h venc25/01/17 contra:m v com e 
repres lt epp ced/khromus ind acu R$864,12/dmi734038-528 
venc08/02/17 contra:cjy com de moveis lt ced/moveis k1 lt 
R$896,18/dmi231 venc05/02/17 contra:sonyara jaty de souza 
ced/tradicional alimentos lt epp R$1610,00/dmi414800305 
venc07/02/17 contra:m j brito vieira ced/super toys - ind e com 
de artefato R$1968,80/dmi 10534/01venc08/02/17 
contra:univet com atacadista de maquina ced/emp bras de 
cirurgia veterinaria R$4987,50/dmi nf 1088 venc09/02/17 
contra:newtef com varejista e serv de inf ced/discovery distrib 
de solucoes R$13430,00/dmi 15768c venc 27/01/17 contra:m j 
brito vieira ced/p&p indlcomlembalagens R$1739,79/
dmi3600/002 venc03/02/17 contra:a b cerveira ced/jvr com 
belem lt R$500,00/dmi 9046-3 venc05/02/17contra:mundo dos 
brinquedos com ced/edimagic editora lt R$239,04/
dmi208615/005 venc08/02/17 contra:mv tavares serv e repres 
ced/kako confeccoes lt R$344,08/ dmi1259101 venc20/12/16 
contra:triunfoterra terraplenagem e l ced/votorantim cimentos 
nne sa R$17038,79/ dmi 11865/02 venc08/02/17 contra:danuzia 
cristina alves de oliveira ced/araujo confeccao e com de roupas 
lt R$1609,26/dmi8095571 venc02/02/17 contra:nschaar 
alimentos lt me ced/colina distrb prod alim lt R$103,30/
dmi80800001452 venc03/02/17 contra:tecservice tecnologia e 
informacao e tel ced/vanderli n morais R$384,47/
dmi322 venc23/01/17 contra:carla coelho da rosa pimentel ced/
plaza mendonca engenharia spe lt R$3478,89/dmi 915 
venc30/01/17contra:carleia nogueira freitas ced/santana & silva 
lt R$114,00/dmi 3821002 venc06/02/17 contra:smf de sousa 
me ced/polyvin plast e derivados lt R$472,33/dmi 
390055venc27/01/17contra:i&r com de acessorios de ced/casa 
basica cac R$783,89/dmi 316351801 venc13/02/17 
contra:amazonas importados belem lt-epp ced/teka tecelagem 
kuehnrich s/a em recuper R$3935,03/dmi015734541 
venc09/02/2017 contra:viver pratinha empreend imob spe lt 
ced/condor atacadista de materiais para cons R$4808,80/dmi 
015734561 venc09/02/17 contra:viver pratinha empreend imob 
spe lt ced/condor atacadista de mat para cons R$4267,85/
dmi2626367b venc06/02/17 contra:m e c de brito & cia lt me 
ced/optotal hoya lt R$660,15/dmi49843/c26 
venc12/02/17contra:g m m bezerra transporte de cargas ced/
chaves ind e com de R$1017,73/dmi25858-2/02 
venc10/02/17contra:edson s da silva ced/plaskem embalagens 
lt-epp R$2703,74/dmi13182101 venc12/02/17 contra:ednalva 
de oliveira me ced/westfl ex ind de calcados R$655,68/dmi 
077640/e venc07/02/17contra:maia e ramalheiro lt epp ced/
tommy hilfi ger do brasil s/a R$885,34/dmi111987 venc10/02/17 
contra:w da costa campos epp ced/ind farmaceutica r lt 
R$1289,00/dmi386457venc28/01/17 contra:i&r com de 
acessorios de ced/casa basica cac R$3108,11/dmi 45866/4nfe 
venc14/02/17 contra:campos & costa lt me ced/farma vision dist 
med lt R$11226,00/dmi 029852/2 venc07/01/17 contra:r l 
batista contabilidade me ced/livy malhas R$400,04/
dmi1458508venc14/02/17 contra:tijotelha indl lt ced/unicer 
coml lt R$1367,50/dmi 17404 venc07/02/17contra:kit mix 
modas e sevicos lt ced/confeccoes celian lt R$1598,00/dmi 
2126-a/03 venc13/02/17 contra:m j brito vieira ced/plasticos 
koisas de k R$562,04/dmi 80800001436 venc05/02/17 
contra:tecservice tecnologia e informacao e tel ced/vanderli n 
morais R$2209,02/cbi 268475431venc27/05/16 contra:nilton 
sergio da luz mendes ced/aymore credito fi nanc e invest s/a 
R$18275,96/cbi venc18/07/16 contra:fernando oliveira dos 
santos ced/b v fi nanceira s/a cfi  R$30902,57/
cbi3754598venc17/12/15 contra:francisca suzany de s ferreira 
me ced/bco bradesco s/a R$73124,53/dmi155876-
01venc19/09/16 contra:ailton costa ribeiro ced/abatedouro 
solon lt R$2000,00/dmi164969-01 venc13/09/16 contra:ailton 
costa ribeiro ced/abatedouro solon lt R$2000,00/
cbi250003972venc25/12/13 contra:thiago simao rolim de 
mendonca ced/bv fi nanceira s/a cfi  R$21379,03/ch 808278 
venc30/01/17contra:danielle cristine teixeira sales ced/joaquim 
nazareno batista R$10000,00/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, fi cando ciente que os respectivos protestos 
serão lavrados dentro do prazo legal Belem,23 de fevereiro de 
2017-SALVIO ALBERTINO DE M CORREA JUNIOR - Tabelião 
Titular do Cartorio de Protesto VALE VEIGA 1º Ofi cio.

Protocolo: 151173

M L DOS SANTOS -POSTO SANTA LUCIA CNPJ 
02.389.051/0001-82 Torna público que recebeu da SEMAS a LI 
n° 2695/17 com val. 09/01/2020 p/instalação e/substituição de 
tanques e equipamentos em São Domingos do Capim-Pa

Protocolo: 151177

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017
A Prefeitura Municipal de Inhangapi, através do Pregoeiro, TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, 
que fará licitação do tipo menor preço por item, cuja sessão 
de abertura será no dia 13 de Março de 2017, às 09h00min 
para a contratação de empresa para Prestação de Serviços de 
Transporte Escolar. O edital e seus anexos poderão ser retirados 
na Prefeitura de Inhangapi, situada na Av. Hernani Lameira, 
Nº 440, Vila Nova, Inhangapi-Pa, no horário de 09h00min as 
13h00min, valor do edital R$ 50,00.

Raphael Moreira Sabbá
Pregoeiro

Protocolo: 151181

AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS 
DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ.

A CAPEMISA - Seguradora de Vida e Previdência S/A comunica 
aos servidores ativos do Governo do Estado do Pará que efetuará 
a atualização monetária dos valores de contribuição e benefícios 
dos contratos e previdência dos seus participantes, a partir de 
fevereiro/2017, pelo índice de 0,52% a 6,26%, correspondentes a 
variação do IPC da Fundação Getúlio Vargas, no período de 01/2016 
a 12/2016. A aplicação do índice obedecerá à tabela progressiva 
de fatores, distribuídos em função do inicio de vigência do plano.
A medida é regulada pela Resolução do Conselho Nacional de 
Seguros Privados - CNSP nº 103/04, de 09/01/2004, publicada 
no DOU de 13/01/2004 consubstanciada pela Circular da 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP nº 256/04, 
de 04/06/2007 em respeito ao Art. 22 do Decreto nº 2.071, 
de 20 de fevereiro de 2006, do Governo do Estado do Pará.
Além da atualização monetária, os valores das contribuições sofrem 
acréscimos anualmente, em decorrência de mudanças de idade 
dos participantes, de acordo com o regulamento dos seus planos.
Informações: Centrais de Relacionamento 
CAPEMISA: 4000-1130 (Capitais e Regiões 
Metropolitanas) 0800 723 3030 (Demais localidades).
Sucursal CAPEMISA:
Belém: Av. Cons. Furtado, 2865, Térreo. Ed. Síntese 21 - 
Cremação - CEP: 66063-060 - Tel.: (91) 3224-7577.

Protocolo: 151166

R GANASSOLI COMPENSADOS EIRELI - ME, CNPJ:  
21.278.060/0001-40, localizada na Rua Leôncio Barbosa, SN, 
Jaderlândia, no Município de Rondon do Pará (PA). Torna público 
que requereu à Secretária Municipal de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente de Rondon do Pará, a renovação da Licença Operação  
para atividade de desdobro de madeira em tora para produção 
de lâminas de madeira para fabricação de compensados.

Protocolo: 151170

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
A Câmara Municipal de Terra Santa aprovou e o Prefeito 
sancionou a Lei Municipal nº 225/2017/PMTS de 03 de Fevereiro 
de 2017, dispõe sobre o Novo Plano de Cargos, Carreiras 
e Vencimentos dos Servidores da C. M. T. S, e dá outras 
providências.

Protocolo: 151174

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-007
Abertura às 9h, do dia 14 de março de 2017. Objeto: aquisição 
de material técnico para uso ambulatorial e hospitalar para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde. Interessados podem 
retirar o edital de Pregão Presencial na sala da CPL, situada à 
Praça 28 de Maio, nº 43, Centro, CEP: 68.825-000, Muaná-PA, 
no horário de 08:00 às 12:00hs, ou no site do Município: http://
pmmuana.awrsites1.com/ Telefone para contato: 99291.1597. 
Raimundo Pereira, Pregoeiro/PMM.

Protocolo: 151178

ATAIR T FERREIRA ME, CNPJ: 00.861.387/0001-70, torna 
público que recebeu da SEMMA (Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Marabá) a sua Licença de Operação (LO n° 
038/2017 - Processo: 0476/2003, com validade até 31/01/2018) 
para a atividade de Comércio Varejista de madeiras e artefatos 
localizada na Folha 27 Quadra 17 Lotes 31 e 32 Bairro Nova 
Marabá - Marabá (PA).

Protocolo: 151168

FAZENDA MACEDÔNIA S/A, CNPJ (MF) nº 04.256.947/0001-
19. Assembleia Geral Ordinária. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. 
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGO no 
dia 07.03.2017, às 10:00 (dez) horas, na sede social sito na 
Travessa Curuzú, nº 1913, bairro Marco em Belém do Pará, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Matérias do que 
trata o art. 132 da Lei 6.404/76, referente ao exercício social 
fi ndo em 31.12.2016. Belém (Pa) 23.02.2017.

Reinaldo Perles
Diretor Presidente.

Protocolo: 151172

MARCELINO FERREIRA LIMA, CPF Nº 920.377.632-04, 
torna público que recebeu da SEMAS, AUTEF nº 272954/2016 
para extração de madeira nativa na fazenda Campo Grande no 
município de Goianésia do Pará, com validade até 29/12/2018.

Protocolo: 151176

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 004/2017
A Prefeitura Municipal de Inhangapi, através do Pregoeiro, TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, 
que fará licitação do tipo menor preço por item, cuja sessão 
de abertura será no dia 14 de Março de 2017, às 08h30min 
para O registro de preços para aquisição de material esportivo, 
para atender as necessidades das secretarias de Administração 
e Educação. O edital e seus anexos poderão ser retirados na 
Prefeitura de Inhangapi, situada na Av. Hernani Lameira, Nº 440, 
Vila Nova, Inhangapi-Pa, no horário de 09h00min as 13h00min, 
valor do edital R$ 50,00.

Raphael Moreira Sabbá
Pregoeiro

Protocolo: 151180
Palmyra Recursos Naturais Exploração e Comércio 
LTDA., CNPJ nº 08.419.273/0005-00 e Inscrição Estadual nº 
15.353.290-4, situada na rodovia PA 263, Vicinal CCM s/nº - 
Parte, Refl orestamento Água Azul I, Zona Rural, Município de 
Breu Branco-PA, torna público que solicitou a renovação da 
Licença de Operação (LO) para Transporte de Combustível, 
Processo nº 0031/2014, realizado na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Saneamento (SEMASA).

Protocolo: 151167

A Empresa M. A. DA S. COSTA - EPP, inscrita no CNPJ 
13.715.457/0001-24, e insc. Estadual: 15.337.333-4, 
estabelecida à Av. Presidente Medici, s/nº, Medicilândia Pará, 
comunica que foi furtado o Livro Utilização de Documentos 
Fiscais e Ocorrência, de ordem nº 001 ano 2011, conforme B.O. 
nº 00277/2017027655-1.

Protocolo: 151171

H M MADEIRAS EIRELI-EPP, CNPJ 23.723.983/0001-90, 
torna público que recebeu da SECMA, Licença de Operação nº 
029/2016 para Desdobro de madeira em tora, no município de 
Rondon do Pará com validade até 20/05/2017.

Protocolo: 151175

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 005/2017
A Prefeitura Municipal de Inhangapi, através do Pregoeiro, TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, 
que fará licitação do tipo menor preço por item, cuja sessão de 
abertura será no dia 14 de Março de 2017, às 11h00min para o 
registro de preços para aquisição de pneus novos para atender a 
frota do Município. O edital e seus anexos poderão ser retirados 
na Prefeitura de Inhangapi, situada na Av. Hernani Lameira, 
Nº 440, Vila Nova, Inhangapi-Pa, no horário de 09h00min as 
13h00min, valor do edital R$ 50,00.

Raphael Moreira Sabbá
Pregoeiro

Protocolo: 151179


