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CHARLES RÔMULO NASCIMENTO RODRIGUES CNPJ: 
14.895.418/0001-19

Tornar público que recebeu da Semma a LICENÇA AMBIENTAL 
DE OPERAÇÃO Nº 673 / 2015 com validade até 15/09/2019. 
PARA ATIVIDADES: SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E 
SOLDA, Município de Belém / PA.

Protocolo 887973

TABELIONATO II OFÍCIO DE PROTESTO MOURA PALHA
Encontram-se neste tabelionato os títulos cujos devedores 
não foram localizados dm-10698/d-geise suzane lemos 
fi gueira-lastro manufatura de roupas ltda - me-r$491,20-dm-
1129975/3-ricardo joao zamboni   (ricardo joao-j c bohry - 
me-r$780,81-dm-014154-maria do socorro lourenco-cintra 
ribeiro eireli me/cintra ribeiro ltda-r$1663,50-dm-87726.f1-t 
n hermes epp-adram s a industria e comercio-r$10129,30-
dm-013.789/2/0-1689 rosivan rodrigues dos santos-
industria e comercio de arroz londrina ltda-r$1099,80-cc-
201458178005-f p da silva e cia ltda epp-banco itau unibanco 
s/a-r$58464,00-dm-nfe48995/b-s da silva nascimento - me-
ragabesh industria c c ltda-r$484,96-dm-0006480/5-m h p 
cruz - me-zark importacao e ltda-r$1107,69-dm-1142/3-
b.s. correa camara frigorifi ca ltda-ic industria e comercio 
de moldes e matrizes-r$2400,00-dm-000760-jose carlos 
de sousa-som brasil musical ltda/som brasil musical ltda-
me-r$145,75-dm-1-jessica do amaral ataide-aline cassia 
de lima lucio goncalves - me/aline cassia de l-r$4685,71-
dm-606282-428-j. o. comercio de moveis ltda-banco pan 
sa/moveis k1 ltda-r$1467,44-dm-1794/2-m h p cruz - me-
cooperativa credito livre admissao norte pr -/autolight indu-
r$904,35-dm-0000086796-manoel de jesus rodrigues braga 
me-atacadao s.a.-r$2581,15-dm-0001208828-luiz ferreira 
malcher 17427525272-etilux importacao e distribuicao 
de arti-r$1266,64-dm-0123219/34-amaverde comercio 
de produtos-genco quimica industrial ltda-r$1764,05-dm-
017341-c-r s oliveira ltda.-la ferrera distribuidora de auto 
pecas ltda-r$270,29-dm-11417-l c v cargo express ltda 
- me-expresso vitoria ltda me-r$998,76-dm-3283-m2/d-
mara lucia favacho soares-m. g. graneiro & cia. ltda./a.m.s 
stefani calcado-r$1632,00-dm-5384-marcenilda conceicao 
reis-distribuidora de alimentos franca eireli me-r$2520,00-
dm-nfe2376-rs de araujo lav e tint me-furtado & furtado 
comercio de combustive-r$435,72-dm-18690-2/3-j r santos 
americo comercio ltda-l & r borges ind com e exp e imp de art-
r$1123,58-dm-185007880-w w global transportes ltda-ep-
banco daycoval s/a/cimentos do brasil s/a cibrasa-r$10999,98-
dm-nfe 771 a2-leomar bleixo de sousa-tecklock componente, 
comercio e servicos-r$671,13-dm-00000002178-unalog log 
e transp ltda-furtado & furtado comercio de combustive-
r$8560,75-dm-be 003146-jose wellington de jesus silva-
norte saude s.a-r$321,66-dm-121146033-amaverde com de 
prod de limpez-jacuzzi do brasil ind com.ltd-r$1332,74-dm-
268803a4-edna sales araujo-kidy birigui calcados industria 
e comercio lt-r$319,60-dm-1627-mazopecas com e servicos 
de reciclagem-transdiesel pecas e servicos para motores ltd-
r$1000,00-dm-1  062686g-jml vasconcelos com servicos eireli 
--snap-on do brasil comercio e industria ltda-r$5885,00-dm-
0108294-rede comercio de frios eireli me-bonasa alimentos 
s/a-r$7220,00-dm-0108295-rede comercio de frios eireli 
me-bonasa alimentos s/a-r$15124,00-dm-00040847/1-thais 
tolfo carneiro-w n f industria e comercio ltda epp-r$321,75-
dm-00040847/3-thais tolfo carneiro-w n f industria e comercio 
ltda epp-r$321,75-dm-50557-2-r h de castilho-sistemaq 
automacao ltda-r$1149,70-dm-017713-1-s c de a pontes me-
lif elementi-r$921,18-dm-0256006/a-r.l barroso eireli-linx-
r$350,84-dm-22016 - d-rosana maria sacramento pamplona-
ferrari e cia ltda me-r$1750,00-dm-0061535770-wagner 
anderson ferreira da silva 6-tecidos e armarinhos m bartolomeu 
sa-r$444,38-dm-1925524003-rusticos revestimentos especia-
husqvarna b i c p p f jar ltda-r$2266,32-dm-035372001-
m.c.m construcoes ltda-mills est. e servicos de eng.-
r$7220,36-dm-nf1843-entre rios rodofl uvial e logistica ltda-
tecnosolda servicos industriais ltda - e-r$355,54-dm-4191-
synergy incorporadora ltda.-norte distribuidora e comercio 
atacadist-r$1240,00-dm-001898751d-rufi no comercio optico 
ltda - epp-optotal hoya ltda-r$524,85-ds-003/003-coop brasil 
transp aereo de cargas-expoair exposicoes e eventos ltda.-
r$4961,90-dm-988243/02-antonio batista sobrinho-sultan ind 
com ltda-r$1519,07-dm-219035545-w w global transportes 
ltda-ep-banco daycoval s/a/cimentos do brasil s/a cibrasa-
r$5499,99-dm-019560/03-centro automobilistico lojao das 
motos l-x import & export ltda-r$1903,06-dm-084471-1-
1-panper ltda-controle industria e comercio de materia-
r$153,15-dm-2374   /f-fernando por deus-3r industria e 

comercio ltda epp-r$1974,67-dm-484615505-i da s nobrega 
- me-banco safra sa/paulista b c i e p elet ltda-r$691,02-dm-
0005136402-esmeralda perpetuo socorro iara-saint-gobain 
do brasil produtos industri-r$300,99-dm-007171283-rustico 
revestimentos especiais ltda-me.-bco pine sa/itaituba ind de 
cimentos do para-r$9296,00-dm-219035594-norte e nordeste 
com.mat.de co-banco daycoval s/a/cimentos do brasil s/a 
cibrasa-r$2200,00-dm-219035601-w w global transportes 
ltda-ep-banco daycoval s/a/cimentos do brasil s/a cibrasa-
r$5499,99-dm-0060580480-elizeu cardoso goncalves-tecidos 
e armarinhos m bartolomeu sa-r$410,60-dm-7797/0-3-lopes 
e sales materiais de construcao lt-master factoring fomento 
mercantil ltda/f g industria e come-r$719,28-dm-828-clinica 
de nefro s/s ltda - me-9a comercio de material hospitalar-
r$2857,07-dm-832-clinica de nefro s/s ltda - me-9a comercio 
de material hospitalar-r$1428,57-dm-851-clinica de nefro s/s 
ltda - me-9a comercio de material hospitalar-r$1142,70-ch-
sa-000203-karine quadros pinheiro-banco bradesco s/a  (ag. 
telegrafo)-r$9000,00-ch-sa-000203-gf ferreira da costa ltda - 
me-banco bradesco s/a  (ag. telegrafo)-r$9000,00-ch-850004-
pedro tavares-banco bradesco s/a  (ag. telegrafo)-r$6500,00-
ch-850004-francisco carvalho de freitas-banco bradesco s/a  
(ag. telegrafo)-r$6500,00-dm-001745-j.r.m. da silva-central 
rural c de p a eireli-r$204,48-dm-101950-02-jacilene de 
jesus l correa-norte para-r$287,63-dm-000945101-teixeira 
descartaveis ltda-banco citibank s.a/cromus embalagens ind 
e com ltda-r$1358,84-dm-15/1123633-conceito comercio 
de moveis em geral ltd-paulo express transportes e servicos 
de/paulo express transp-r$133,23-dm-119402001-m l 
rodrigues silva americo me-denise roque pires-r$1191,00-cc-
261.469.491-paulo gerson da silva costa-banco bradesco s/a-
r$5404,69-dm-4179-2-02-synergy incorporadora ltda.-norte 
distribuidora e comercio atacadist-r$562,50-dm-0016-maria 
jose andrade fi el eireli-brasil rent a car ltda-r$2210,00-cujos 
são ditos devedores intimados e notifi cados, dentro do prazo 
de 72 horas pagar ou dar razão do não pagamento sob pena 
de serem lavrados os protestos, belém-pa 20 de outubro de 
2015 ,, Tabelionato II Ofício de Protesto Moura Palha

Julio Antonio Gaia Lopes 
 escrevente juramentado.

Protocolo 887981

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
AVISO DE PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO Nº 001/2015
A Prefeitura de Jacareacanga/PA, através da Secretaria 
Municipal de Saúde de Jacareacanga, torna público o Edital 
001/2015-PMJ do Processo Seletivo Simplifi cado, referente 
à seleção de Agentes Comunitários de Saúde para atuar nos 
serviços da Atenção Básica de Saúde do Município. Inscrições 
na Secretaria Municipal de Saúde de Jacareacanga, Travessa 
Santos Dumont, s/nº, Centro, no período de 13 a 23 de 
outubro de 2015.Prova Objetiva dia 08 de novembro de 2015 
de 08:00 ás 12:00hs.

RAULIEN OLIVEIRA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Protocolo 887985

ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE 

SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
AVISO DE LICITAÇÃO 

 PREGÃO PRESENCIAL RP N° 01/2015
Objeto: Objeto: eventual aquisição de materiais de consumo 
diversos (gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza 
e materiais de expediente), a fi m de atender às necessidades 
do Legislativo Municipal. Abertura: 30/10/2015, às 10:00hs. 
PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 02/2015-CMSSBV, menor preço 
por item. Objeto: eventual aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes, a fi m de atender às necessidades 
do Legislativo Municipal. Abertura: 30/10/2015, às 13:00hs. 
Informações na Câmara Municipal, situada na Av. das Acácias, 
s/nº, Campo. Derivaldo Rodrigues de Souza - Presidente
Publique-se

São Sebastião da Boa Vista (PA), 16 de Outubro de 2015.
Protocolo 888003

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO - A Comissão 
Eleitoral, designada pelo Plenário do CRCPA, por meio da 
Portaria n.º 050/2015, no uso das suas atribuições legais e 
em cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 1.040/69 

e alterações posteriores, bem como na Resolução CFC n.º 
1.480/2015, convoca todos os contadores e técnicos em 
contabilidade com registro defi nitivo e provisório no CRCPA 
para a eleição de 1/3 (um) terço(s) dos seus membros, e para 
preenchimento de vaga(s) no terço complementar, a se realizar 
conforme o presente Edital, que estabelece, em síntese que:
DATAS: 17 e 18 de novembro de 2015, HORÁRIO: às 08h do 
dia 17 às 18h do dia 18/11/2015.
LOCAL: a votação poderá ser realizada em qualquer 
computador com acesso à internet.

1. DA FORMA DE ELEIÇÃO-A eleição será realizada por sistema 
eletrônico de votação, exclusivamente via internet, por meio de 
voto em uma das chapas habilitadas, formadas por lista fechada, 
constando, em cada chapa, os candidatos efetivos e respectivos 
suplentes de cada categoria profi ssional. 2. DO VOTO- 1.1 O voto 
é obrigatório, secreto, direto e pessoal e deve ser efetuado por 
todos os profi ssionais - contadores e técnicos em contabilidade - 
com registro defi nitivo ou provisório; 1.2  O voto será facultativo 
para os profi ssionais com idade igual ou superior a 70 (setenta) 
anos nas datas da eleição; 1.3 O eleitor deverá estar em dia 
com suas obrigações perante o CRC, inclusive quanto a débitos 
de qualquer natureza, até 06/11/2015, quando será encerrada 
a nominata dos profi ssionais integrantes do colégio eleitoral, 
aptos a votar; 1.4 O eleitor que deixar de votar, sem causa 
justifi cada, estará sujeito à multa no valor previsto na Resolução 
CFC n.º 1.481/2015; 1.5 Para votar, o eleitor deverá acessar 
a página do CFC na internet http://eleicao.cfc.org.br, ou a do 
CRC da sua jurisdição; 1.6 O CFC remeterá aos profi ssionais 
com registro ativo senha e instruções para sua validação, ao 
endereço constante no cadastro do CRC, por via postal. No caso 
de não recebimento da senha, o profi ssional deverá requerê-la 
no sítio eletrônico do CRC ou do CFC. Será disponibilizado, nos 
sítios eletrônicos do CFC e dos CRCs, um Guia Passo a Passo, 
contendo todas as informações necessárias sobre a participação 
do profi ssional no processo eleitoral, bem como orientações para 
acesso e utilização do sistema eletrônico de votação. 3. DAS 
VAGAS A SEREM PREENCHIDAS - Deverão ser preenchidas as 
vagas de 5 (cinco) Conselheiros efetivos e respectivos suplentes, 
contadores e/ou técnicos em contabilidade, para mandato de  
2016 a 2019 e 1 (uma) vaga(s) de conselheiro(s) suplente, na 
categoria Contador, para mandato complementar de 2/3 (dois) 
terço(s). 4. DAS NORMATIZAÇÕES APLICÁVEIS A eleição reger-
se-á pelas normas defi nidas pelo Decreto-Lei n.º 1.040/69 
e alterações posteriores, Resolução CFC n.º 1.480/2015 e 
Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade (Resolução 
CFC n.º 1.370/11).5.DAS NULIDADES - É nula a votação quando 
ocorrer fraude, falsidade ou irregularidade que comprometa sua 
imparcialidade e segurança, desde que interfi ram no resultado 
da eleição. 6. DOS RECURSOS SOBRE O RESULTADO FINAL 
DA ELEIÇÃO - Somente o representante de chapa poderá 
apresentar recurso ao CFC, protocolando-o no CRC, com efeito 
suspensivo, no qual deverá manifestar as razões pelas quais está 
impugnando o resultado da eleição, anexando a documentação 
comprobatória da irregularidade alegada, no prazo de 3 (três) 
dias úteis a contar da publicação, no Diário Ofi cial da União 
(DOU), dos resultados fi nais.
Contador MARCO AURÉLIO LEAL ALVES DO Ó -Coordenador da 
Comissão Eleitoral do CRCPA Belém, 20 de outubro de 2015.

Protocolo 888034

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S. A. - CELPA
LICENÇA AMBIENTAL

COMUNICADO
A Centrais Elétricas do Pará S.A., torna público que requereu 
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
- SEMAS, a Licença de Instalação - LI, para a Rede de 
Distribuição de Energia Elétrica - RDR 34,5 kV - Comunidade 
Madeira, localizada no Município de Oeiras do Pará, no Estado 
do Pará.

Protocolo 888059

MG AGROFLORESTAL COM. E SERV. DE MADEIRAS LTDA. 
CNPJ nº 18.800.069/0001-65, torna-se público q/recebeu 
da SECTEMA a LO n°. 013/2015 com Val. Até 05/11/2017, 
para exercer atividade de desdobro de madeira em tora p/ 
prod. madeira serrada, na Margem direita do rio Mojú, s/n°,   
galpão B, bairro porto condomínio, no Município de Mojú/PA.

Protocolo 888216

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS ESPECIAIS

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2015-NGO

Retifico a publicação do IOEPA de 19/10/2015, Pregão 
Presencial n° 004/2015/NGO, objeto aquisição de academia 
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