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 MAX DOMINI SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA 
CNPJ 04.831.574/0003-24 localizada em Ananindeua/PA publica 
que requereu junto a SEMAS RENOVAÇÃO da Lic. de Operação p/ 
o cemitério parque. Prot.2017/6183.

 Protocolo: 154598
 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
DO ESTADO DO PARÁ

A Corregedora do Conselho Regional de Medicina do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais e sob os auspícios do 
art. 63, IV do Código de Processo Ético-Profi ssional, NOTIFICA a 
Dra. VERENA DE LOURDES MIRANDA ALMEIDA a comparecer no 
dia 28/03/2017 às 10h na sede deste Conselho Regional, sito à 
Av. Generalíssimo Deodoro, 223, Umarizal, Belém/PA, a fi m de 
prestar depoimento acerca do P.E.P. nº 04/2016.

Belém, 08 de março de 2017.
Dra. Maria de Fátima Guimarães Couceiro.

Corregedora-CRM/PA.
 Protocolo: 154602

 SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 006/2017
O SEST - Serviço Social do Transporte comunica aos interessados 
que realizará concorrência para agenciamento de passagens 
aéreas SEST- Unidade B77, situado na Rodovia BR 222, Km 03, 
São Felix III, CEP 68.514-300 Marabá/PA, cujo recebimento 
dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no 
dia 30/03/2017, às 09h300hs. Para retirada do edital e acesso 
às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a 
Unidade B77 Marabá/PA, em até 03 (três) dias antes da data 
acima mencionada, das 14h30min às 17h30min h.
ASS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

 Protocolo: 154606
 

DENDÊ DO PARÁ S/A - Denpasa
Sociedade Anônima de Capital Autorizado

CNPJ/MF 04.834.784/0001-04
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Edital de Convocação
Convocamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 22 de 
março de 2017, às 10:00 horas, em sua sede social, na Rodovia 
PA 391, Km 9,5 Estrada Belém Mosqueiro, Livramento, Santa 
Barbara, Estado do Pará, CEP 68798-000, a fi m de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 
(i) Reeleição dos membros do Conselho de Administração. Em 
Assembleia Geral Extraordinária: (i) Ratifi car as deliberações da 
Assembleia Geral Ordinária; (ii) Outros assuntos de interesses 
gerais. Santa Barbará, 08 de março de 2017. Ovídio Carlos de 
Brito - Presidente do Conselho de Administração.

 Protocolo: 154610
 

BRASIL KIRIN BEBIDAS LTDA, CNPJ: 02.864.417/0023-33, 
sito à End.: BR 316- KM 23, Benevides/ PA, torna público que 
solicitou da SEMAS-PA a Renovação da Outorga 1094/2013, 
processo 2017/296, com a fi nalidade de lançamento de efl uentes 
tratados em corpo receptor, em Benevides-PA.

 Protocolo: 154578
 

ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 01.1/2017-INE

Contratante: Câmara Municipal de Santa Bárbara do Pará. 
Contratada: LEÃO FERRY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA, CNPJ/MF sob o nº 26.978.211/0001-97. Valor 
Total: R$60.000,00 (sessenta mil reais). Objeto: Assessoria 
Jurídica especializada no Direito administrativo. Vigência: 12 
meses. Fundamento legal: art 25, inc II lei 8666/93
CONTRATO N.º 02.1/2017-INE
Contratante: Câmara Municipal de Santa Bárbara do Pará. 
Contratada: POSTO ESPERANÇA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 
LTDA, CNPJ/MF sob o nº 14.247.745/0001-64. Valor total: 
R$56.448,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos e quarenta 
e oito reais). Objeto: Aquisição de combustível, para atender 
as necessidades da Câmara municipal de Santa Bárbara do 
Pará. Vigência: 12 meses. Fundamento legal: art 25, inc. I da 
lei 8666/93.

Maria Luisa Valente de Matos- Presidente da Câmara

 Protocolo: 154582

 CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS. Processo nº 003/003/
DA/CMC/2017. Modalidade da Licitação: Pregão Presencial 
SRP n.º 001/2017-CMC. Registro de Preços nº 001/2017-CMC. 
Órgão Gerenciador: Câmara Municipal de Castanhal - CNPJ n.º 
05.111.372/0001-09 - Detentor da Ata: Super Posto Palmeira 
Ltda. - CNPJ n.º 83.838.839/0001-20. Vigência: 12 (doze) 
meses, da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. 
Objeto: contratação de empresa para fornecer, estimativamente, 
até 58.000 (cinquenta e oito mil) litros de gasolina comum e 
12.000 (doze mil) litros de óleo diesel S-10 comum, para 
abastecer os veículos pertencentes à frota da Câmara Municipal 
de Castanhal, inclusive locados e/ou cadastrados, pelo período 
de 01 (um) ano. Preços Registrados:
Item: 1, descrição: gasolina comum, und: LT, quant: 58.000, 
preço unitário: R$ 4,04, preço total: R$ 234.320,00, marca: 
Ipiranga; Item: 2, descrição: óleo diesel S-10 comum, unid: 
LT, quant: 12.000, preço unitário: R$ 3,37, preço total: R$ 
40.440,00, marca: Ipiranga. Valor global: R$274.760,00 
(duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta reais). 
Foro: Castanhal/Pa. Data de Assinatura: 07 de março de 2017. 
Gestor Responsável pela Ata de Registro de Preços: Presidente 
da Câmara Municipal de Castanhal, Sra. Luciana Castanheira 
Sales. Responsável pela Empresa detentora da Ata de Registro 
de Preços: Sr. Guilherme Yuji Fukamizu Saito. (O inteiro teor 
encontrasse a disposição no site www.camaradecastanhal@
hotmail.com.br)
EXTRATO DE CONTRATO. Processo nº 003/003/DA/CMC/2017. 
Licitação: Pregão Presencial SRP nº 001/2017-CMC. Contrato nº 
004/2017-CMC. Contratante: Câmara Municipal de Castanhal. 
Contratada: Super Posto Palmeira Ltda. Objeto: contratação de 
empresa para fornecer, estimativamente, até 58.000 (cinquenta 
e oito mil) litros de gasolina comum e 12.000 (doze mil) litros de 
óleo diesel S-10 comum, para abastecer os veículos pertencentes 
à frota da Câmara Municipal de Castanhal, inclusive locados e/ou 
cadastrados, pelo período de 01 (um) ano. Fundamentação Legal: 
Lei nº 8.666/93. Vigência: 07/03/2017 a 06/03/2018. Valor 
Total: R$274.760,00 (duzentos e setenta e quatro mil, setecentos 
e sessenta reais). Recursos: As despesas decorrentes deste 
contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
Órgão Gestor: 10 Câmara Municipal de Castanhal - Funcional 
Programática: 01.031.0001.2.098 - Operacional das Atividades 
do Poder Legislativo - Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00 - 
Material de consumo. Assinatura: 07/03/2017. Assinam: Luciana 
Castanheira Sales, pelo Contratante / Guilherme Yuji Fukamizu 
Saito, pela Contratada.

 Protocolo: 154612
 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
DO ESTADO DO PARÁ

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 01/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2016 
que entre si celebram o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
DO ESTADO DO PARÁ, e a MARCIA CRISTINA LITITANSKAS - ME 
(KOURO FORTE), com fulcro no art. 15 da Lei nº 8.666/93 e do 
Decreto Federal nº 7.892/2013, art. 22, §§1º, 2º e 3º. Objeto: 
Aquisição de 1.000 (mil) carteiras de identidade profi ssional 
de médicos, com capa confeccionada em couro, cor verde com 
gravação em hot-stamping à ouro, contra capas em percalux 
liso verde em tamanho duplo constituindo seu prolongamento 
as faces externas das folhas pretas, acabamento em of-set, 
com impressos padrão do CRM/PA, na cor preta, acabamento 
em brochura costurada e reforçada para que tenha maior 
durabilidade. Valor: R$11.950,00. Autorizado em 22/02/2017 e 
ratifi cado em 07/03/2017, por Dr. Paulo Sérgio Guzzo-Presidente 
do CRM/PA

 Protocolo: 154603
 

PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA, torna público que requereu a 
SEMAS/PA, a renovação da L.O nº 7054/2013 para instalação 
portuária pública ou privada fora do porto organizado através do 
processo nº 5554/2017.

 Protocolo: 154591
 

TABELIONATO II OFÍCIO DE PROTESTO MOURA PALHA
Encontram-se neste tabelionato os títulos cujos devedores 
não foram localizados-dm-165715-01-ailton costa ribeiro-
abatedouro solon ltda-r$2000,00-dm-165400-01-ailton costa 
ribeiro-abatedouro solon ltda-r$2000,00-ds-95797-geovana 
marins f-s.p.c. transporte ltda-me-r$1456,06-cb-770632315-
luis aguinelo soares-bv fi nanceira s/a crédito fi nanciamento 
e investimento-r$14376,28-dm-00130-jose roberto da silva 
baia-motofer-motores ferragens e material de const-r$576,00-
dm-344554/e/f-autocenter curio eireli - me-ruy r.rocha 
prods.ceramicos lt-r$1529,83-ds-f252261 1/-brazvendas 
representacoes ltda-transtitanio transp rod eireli/transtitanio 
transp rodov-r$80,00-ds-servico 01-rui alberto maia paixao-

moreira assessoria e consultoria de cobr-r$505,00-dm-
014216961-antonio cardoso dos santos neto 92929-universal 
automotive systems s/a-r$592,16-dm-003534-01-domed 
representacoes ltda me-biofhitus laboratorio nutraceutico 
ltda me-r$415,63-dm-18989-a c da gama comercio ltda-me-
transcidade serv amb eireli-r$571,00-dm-pe 016037-sandra 
maria magno-wrp comercial ltda-r$821,47-dm-00000001/2-
hassan a hojeij-banco daycoval s a/b. importados ltda-
r$3500,00-ds-198-elidiene rodrigues lobato-self travel v turismo 
ltda-r$1915,56-dm-0017605/03-oliveira barbosa representacao 
ltda - me-vinicola perico ltda-r$643,50-dm-243615-00d-c 
sales do carmo - me-mercosul espumas ind ltda-r$609,03-
dm-885/04-diogo prata gouveia-enkel confeccoes de roupas 
ltda - me-r$237,00-dm-003333-04-domed representacoes 
ltda me-biofhitus laboratorio nutraceutico ltda me-r$412,92-
dm-b10a205/008-danielson braga do rosario-porto esmeralda 
incorporadora ltda-r$331,21-cc-1748996-phelippe patrezio dos 
santos barbosa-banco hondas.a-r$4253,03-cc-4369282323-
madson ronaldo lobato soares-banco bradesco fi nanciamentos
s.a.-r$1584,64-cc-12077000064254-boaventura da costa 
castro-bv fi nanceira s/a cfi -r$1619,58-dm-00228547-5-salomao 
barb furt 00128411295-tramontina norte sa-r$457,25-dm-
3076-heitor ayres norat-bonier e de seguranca ltda me-
r$522,80-dm-000002453c-a a rupf -me-plastyseg i c e seg ltda 
me-r$783,33-dm-4739/33-star park service ltda-obelem 
distribuidora a p ltda-r$880,00-dm-708e-star avionics com e 
serv. elet-moema tecnologia a f m ltda/universo comercio de 
instrumen-r$1028,00-dm-v-000451b-e andrea r brito dist.-du 
opa indust e com de plast-r$4416,66-dm-265 / 5-m.c pinheiro 
comercio de brinquedos eire-rg comercio de artigos plasticos 
eireli-r$813,73-dm-14511/02-elinelma de oliveira-banco do 
estado do rio gde do sul s.a/oxn calcados ltda-r$2479,00-dm-
17159-1/3-igreja do evangelho quadrangular-eletrofase 
materiais eletricos ltda-r$305,02-dm-z000073750-blue 
participacoes ltda-norte refrigeracao-r$2474,80- dm-
0005823420-norte motos comercio de pecas ltda.-star capacetes 
industria e comercio, imp-r$534,63-dm-031732-3-sr diniz 
confeccoes e malharia ltda me-red - fi dc multisetorial lp-
r$4894,86-dm-0000000000-cid stilianidi garcia-oral class clinica 
odontologica ltda epp-r$320,00-dm-817-1-anacleia da silva 
castro-m. j. servicos mecanicos ltda - me-r$519,75-dm-ped. 
4198 3-aline jennings de freiras-gramapedras comercial ltda-
r$448,00-dm-206-m b cartuchos-r. da silva comercio e servicos 
de celular ei/r da silva com-r$559,30-dm-001266440-raimundo 
celio malcher facury-rafarillo industria de calcados ltda-
r$3503,70-dm-004204012-silvia pinheiro santana-brasil kirin 
log e distr ltda-r$127,47-dm-004204002-silvia pinheiro santana-
brasil kirin log e distr ltda-r$128,91-dm-004204003-silvia 
pinheiro santana-brasil kirin log e distr ltda-r$128,91-dm-
004204004-silvia pinheiro santana-brasil kirin log e distr ltda-
r$128,91-dm-004204005-silvia pinheiro santana-brasil kirin log 
e distr ltda-r$128,91-dm-004204006-silvia pinheiro santana-
brasil kirin log e distr ltda-r$128,91-dm-004204007-silvia 
pinheiro santana-brasil kirin log e distr ltda-r$128,91-dm-
004204009-silvia pinheiro santana-brasil kirin log e distr ltda-
r$128,91-dm-004204011-silvia pinheiro santana-brasil kirin log 
e distr ltda-r$128,91-dm-3961/03-soares pascoal comercio e 
dist-credimais fomento m eireli-epp/piloto plasticos ltda me-
r$2915,50-ds-18799-ctro especializado olhos ltda-transcidade 
serv amb eireli-r$747,00-dm-7059445 /b-rm souza servicos de 
informatica ltda me-elgin s a-r$611,00-dm-477-pedro baia 
moraes-j b goncalves motores e pecas epp-r$500,00-dm-
0000002091-lb construcoes e incorporacoes ltda-massafra 
materiais de construcao ltda-r$636,00-dm-00799277700-joao 
demostenes da silva pampolha 1-tecidos e armarinhos miguel 
bartolomeu s-r$486,22-dm-137590/003-enilda geronimo da 
costa-confeccoes max denim ltda me-r$873,25-dm-113902-03-
arlene silva cunha 41092767215-norte para-r$336,00-dm-329-
2-ana cristina prata-valor factoring e fomento mercantil ltda/
house com. vestuari-r$300,00-dm-57-maria jose dos santos-
hight-zone esportes e condicionamentos e-r$119,00-dm-
442750180-jose ribamar dos santos-banco safra s/a/distrib 
belem alimentos ltda-r$1893,00-dm-442750185-jose maia de 
almeida-banco safra s/a/distrib belem alimentos ltda-r$7320,00-
dm-035528c-maia e ramalheiro ltda-le lis blanc deux comercio e 
confeccoes-r$2253,38-dm-032441c-maia e ramalheiro ltda-le lis 
blanc deux comercio e confeccoes-r$794,89-dm-58326-02-
marciane pojo ribeiro 01337423262-lotus performance fundo de 
investimento-r$896,98-dm-nd-028727-adma nadhimy ribeiro 
menezes 92256198200-dhl equipamentos-r$800,00-dm-nd-
028747-construtores associados ltda-dhl equipamentos-
r$480,00-dm-5337-5336-5-gbr distribuidora de alimentos ltda-
quenn nut industria e comercio de alimen-r$40673,60- dm-
031042069i-alessandra aurea rios vaz-irmaos teixeira ltda-
r$121,44-dm-fat131232b-rm auto center comercio e servicos 
lt-irmaos teixeira ltda-r$381,50-dm-043076528a-gomes e 
gomes auto p. serv. aut. ltda-irmaos teixeira ltda-r$571,93-dm-
177/1-jose dos santos alves albuquerque-ancora construtora & 
incorporadora ltda-r$35202,35-dm-41/4-4-marizete dias caldas 
da costa-otica moderna ltda me-r$182,00-dm-440544151-


