
DIÁRIO OFICIAL Nº 33611 07 DE MAIO DE 2018 

das demonstrações fi nanceiras do 
exercício fi ndo em 31/12/2017, publicado no Diário Ofi cial do 
Estado do Pará, em 02/04/2018, às páginas 89,90 e 91, no 
quadro da diretoria Onde se lê: Jocelmo Pablo Mews - Diretor 
Geral da Pró-Saúde; Leia-se: Jocelmo Pablo Mews-Diretor de 
Operações.

 das demonstrações fi nanceiras do 
exercício fi ndo em 31/12/2017, publicado no Diário Ofi cial do 
Estado do Pará, em 02/04/2018, às páginas 86,87 e 88, no 
quadro da diretoria Onde se lê: Jocelmo Pablo Mews - Diretor 
Geral da Pró-Saúde; Leia-se: Jocelmo Pablo Mews-Diretor de 
Operações; Onde se lê: Alba Lucia - Diretora Geral do Hospital; 
Leia-se: Alba Lúcia de Menezes Sá Muniz - Diretora Geral do 
Hospital.

CNPJ 22.989.586/0001-00, torna público que requereu à 
SEMAS/Pa através do protocolo nº 2018/17733 em 13/04/2018, 
renovação de sua Licença de Operação para atividade de Fábrica 
de Móveis.

Localizada na Rua 30 de outubro, bairro Bela Vista II, Novo 
Progresso/PA, torna público que requereu junto a Secretaria 
de Municipal de Meio Ambiente SEMMA/NP a Licença de 
Implantação e Operação LIO, sob o protocolo nº 0612/2018, 
no dia 24/04/2018, para atividade de COMÉRCIO ATACADISTA 
DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E 
CORRETIVOS DO SOLO.

Encontram-se neste tabelionato os títulos cujos devedores 
não foram localizados-caf-4295154191-domingos pereira dos 
santos-36865,15-dmi-0337690201-carmem lucia de oliveira 
farias -003193-975,00-np-8858/065-edson pereira da cruz-
8526,64-dmi-0072594/01-ato engenharia e arquitetura 
l-676,92-dmi-0360692 04-util comercio e servicos especializad-
2200,05-cpse-sem numero-augusto lapa viana junior-
14749,74-cpse-sem numero-joao augusto barbosa de souza-
11593,18-dmi-0005305090-antonio ferreira teixeira-210,00-
dmi-00229569-r.n.m. de moreira - producoes-351,24-dmi-
0062309.2-construtora maguen ltda-epp-730,80-dsi-f438611 
1/-afn construcoes e servicos ltd-385,00-dmi-u43-2.418-m p c 
comercio de pecas e servicos ei-334,00-dmi-e1003401-b-m. p. c. 
comercio de pecas e servicos-1360,00-dmi-n f numero-comercial 
agricola m n ltda me-15328,00-cbi-5420415c1-janderson paixao 
de souza-85783,11-dmi-4-000495d-hala de lima guimaraes-
1169,57-dmi-4-000505d-faust0 augusto cavalcante-1063,20-
dmi-4-000827d-alan santana teixeira-685,04-dmi-4-000887d-
mauro lima ferraz-942,85-dmi-014750/003-selma maria 
andrade melo-518,58-dmi-40170-2/3-pinheiro e costa comercio 
de c-600,00-dmi-0072594/02-ato engenharia e arquitetura 
l-676,92-dmi-192938/004-adelia lobato leao-766,66-dmi-
68278/d-nobilli comercio de moveis e d-5524,10-dsi-47206-
9-m g borges pereira me-364,19-dmi-490-liana da silva leao-
360,00-dmi-109-romulo facanha de lima - mei-1560,00-dmi-
00909718b-pinheiro e costa comercio de calcados lt-1588,02-
dmi-nf2063/1-j.o. viana com. de calcados me-1112,00-dmi-
038767-a-samia gardenia zague santiago-139,96-dmi-4834/c-
mirvia da rocha quindere ferreira-614,40-dmi-acor/617-silva 
socorro amaral eireli-2056,22-dmi-32825/1-2-jo viana 
comercio de calcados me-1495,75-dmi-1002829/02-l a costa 
da rocha me-4267,01-dmi-005845/f-rodrigo rodrigues cordovil 
00244687200-837,00-dmi-32274532-marta da silva silva-
200,59-dsi-l-007281-marc arquitetura e engenharia-215,00-
dmi-0n273755/1-volmir de conto epp-683,06-dmi-1010/2-3-
elipse construcao civil e eletrica ei-4583,33-dmi-2-000401d-
marcela macedo de queiroz-412,47-dmi-0000025616-sicsu & 
serruya ltda - epp-192,83-dmi-r6329-e-rosania barretos de 
souza-2139,57-dmi-1-32168/4-la costa da rocha- me-1639,00-

dmi-49594a50508-denis dias alves-159,00-dmi-507278017-
rosenilde pereira de melo-1206,40-dmi-nfe10813/2-landnav 
transp.com e navegacao ltda-e-784,13-dmi-5450/3-a r tavares 
comercio de alimntos-1597,00 -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 07 de Maio de 2018, Tabelionato II Ofício 
de Protesto Moura Palha-Julio Antonio Gaia Lopes-escrevente 
juramentado.

 torna 
público que realizará licitações na modalidade Pregão Presencial 
nº 9/2018-05 CMBGA, tipo menor preço por item. OBJETO: 
Contratação de serviços de assessoria técnica especializada em 
transparência publica para atender a lei de acesso a informação 
(Lei 12/5227) a lei da transparência (LC 131/2009), conforme 
exigências do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará 
(TCM-PA) Ministério Publico Federal (MPF) e os demais órgãos 
fi scalizadores. ABERTURA: 21/05/2018. HORÁRIO: 15h00min.
Pregão Presencial nº 9/2018-06 CMBGA, tipo menor preço por 
item. OBJETO: Locação de Software (sistema) de Contabilidade, 
Folha de Pagamento e Licitação para atender as necessidades e 
demandas da Câmara Municipal de Brejo Grande do Araguaia-
PA. ABERTURA: 22/05/2018. HORÁRIO: 15h00min.
LOCAL: Setor de Licitação da Câmara. Informações e aquisição 
do edital, no site da Câmara (www.brejograndedoaraguaia.
pa.leg.gov.br), no Portal do TCM (www.tcm.pa.gov.br) e no Setor 
de Licitação na Trav. Moacir Fernandes de Sousa, s/n, Centro, 
Brejo Grande do Araguaia-PA.

Pregoeiro

 das demonstrações fi nanceiras do 
exercício fi ndo em 31/12/2017, publicado no Diário Ofi cial do 
Estado do Pará, em 02/04/2018, às páginas 98,99 e 100, no 
quadro da diretoria Onde se lê: Jocelmo Pablo Mews - Diretor 
Geral da Pró-Saúde; Leia-se: Jocelmo Pablo Mews - Diretor de 
Operações; Onde se lê: Cezar Lima - Contador local - CRC/PA: 
010598-O6 TC; Leia-se: Cezar Lima de Araujo Contador local 
- CRC/PA: 010598-O6 TC; Onde se lê: Rogerio Kunts - Diretor 
Geral do Hospital; Leia-se: 

CNPJ: 15.011.217/0001-74, situado à Rua do Acampamento 
nº 170 - Telégrafo/ Belém-PA, informa que solicitou junto à 
SEMMA/Belém renovação da L.A.O nº 18/2018 para a atividade 
de LANTERNAGEM E PINTURA.

CNPJ: 15.011.217/0001-74, situado à Rua do Acampamento 
nº 170 - Telégrafo/ Belém-PA, informa que solicitou junto à 
SEMMA/Belém renovação da L.A.O nº 17/2018 para a atividade 
de LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES.

CNPJ: 15.011.217/0001-74, situado à Rua do Acampamento 
nº 170 - Telégrafo/ Belém-PA, informa que solicitou junto à 
SEMMA/Belém renovação da L.A.O nº 16/2018 para a atividade 
de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE 
VEÍUCLO AUTOMOTORES.

CNPJ: 15.011.217/0001-74, situado à Rua do Acampamento 
nº 170 - Telégrafo/ Belém-PA, informa que solicitou junto à 
SEMMA/Belém renovação da L.A.O nº 15/2018 para a atividade 
de MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES.

CNPJ: 18.912.003/0001-67, Localizado na Rua Santa Luzia, nº 
102 Bairro Imperatriz, Anapu/Pa. Torna público que recebeu junto 
a Secretaria Municipal de Gestão de Meio Ambiente e turismo 
de Anapu/PA, a Licença de Operação n° 046/18, Processo n° 
0620/18, Protocolo nº 1747, com validade até 26/04/2018, para 
exercer a atividade de Restaurante e Lanchonetes e Similares, 
Comércio Varejista de Bebidas.
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