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Belém, quarta-feira, 25 de agosto de 2021

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CORRENDO O PRAZO DA DATA DA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO.
O Juiz de Direito Dr. JOÃO LOURENÇO MAIA DA SILVA, Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém, Capital do Estado do Pará,
no uso de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que, perante este Juízo e expediente da
Secretaria da 2ª Vara Cível, processam-se os termos da AÇÃO DE EXECUÇÃO -Processo n° 0042087-86.2014.814.0301, que o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, move contra HERMAR LOGÍSTICA E NAVEGAÇÃO LTDA-ME (nome fantasia Hermar Logística), empresa privada, inscrita no CNPJ sob o nº 84.137.322/0001-77, com sede na Avenida Bernardo Sayão, 3852, salas 1 e 2
(altos), Bairro da Condor, Belém/PA, CEP:66.065-120, representadas pelos sócios e avalistas, ora executados, JOCELI MORAES
DOS SANTOS PESSOA e FRANCISCO HERMÓGENES DE OLIVEIRA PESSOA, ambos brasileiros, casados, empresários, CPF
483.411.342-68 e 002.366.913-68, residentes e domiciliados na Avenida Governador Magalhães Barata, 84, Ed. Maison Cartier,
apto. 801, Bairro Nazaré, Belém/PA, CEP:66.040-170, ATUALMENTE TODOS OS (3) TRÊS EXECUTADOS ESTÃO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO e, por este edital, ficam os executados CITADOS por Edital com prazo de 30 (trinta) dias, correndo o prazo
da data da primeira publicação, para pagar a dívida, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação ¿ art. 829 do CPC, sob pena
de penhora e avaliação de bens. Fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%), a serem pagos pelo executado, advertindo que poderá(ão) oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contado na forma do art. 231 do CPC ¿ art. 915 do
CPC. No mesmo prazo para oferecimento de embargos, o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão) se valer da hipótese prevista no art.
916, capute §§, do Código de Processo Civil, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, requerendo o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por
cento ao mês, desde que preenchidos os requisitos do referido artigo e após manifestação da parte exequente, hipótese esta,
que importa em reconhecimento do crédito e em renúncia ao direito de opor embargos. Ressalte-se, ainda, que no caso de
oferecimento de embargos à execução, a parte executada poderá formular, ainda, proposta de acordo a ser analisada pelo(a)(s) exequente(s). Arbitro os honorários advocatícios em 10% do débito no dia do efetivo pagamento (art. 827 do CPC). No
caso de integral pagamento, no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do CPC).
Alerto que não sendo contestados todos os termos do pedido, se presumirão aceitos como verdadeiros, os fatos articulados
na inicial (artigo 344 do CPC), bem como a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Dado e passado nesta cidade de Belém, Estado do Pará, aos 28 dias do julho de 2021. Eu, Analista Judiciário da 1ª UPJ Cível e Empresarial
da Comarca da Capital, o subscrevi.
JOÃO LOURENÇO MAIA DA SILVA
Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
OESTE DO PARÁ
CÓDIGO DA UASG: 158515

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

PREGÃO Nº 06/2021
Processo nº. 23204.005815/2021-27
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa
para contratação de empresa especializada para eventual fornecimento
de materiais e prestação de serviços gráficos para atender as demandas da
Universidade Federal do Oeste do Pará, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos
Total de Itens Licitados: 68 (divididos em dois grupos)
Local que poderá ser lida ou obtida à íntegra do Edital e seus anexos:
www.comprasgovernamentais.gov.br e na Universidade Federal do Oeste
do Pará - UFOPA – Campus Tapajós; Rua Vera Paz, S/N, Bairro Salé.
CEP: 68040-470 – Santarém-Pará-Brasil. DCS/PROAD/UFOPA – Diretoria
de Compras e Serviços. Contato: Lidiane de Melo Araújo – e-mails:
pregoes.dcs@ufopa.edu.br
Data limite para entrega das propostas: 08/09/2021, no Portal de Compras
Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Abertura da Sessão Pública: 08/09/2021 às 08h30min (horário de Brasília).
Local da Sessão Pública: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 158515.

EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 8ª REGIÃO MILITAR
(GOV DAS ARMAS DA PROV
DO PARÁ/1821)
REGIÃO FORTE DO PRESÉPIO

MINISTÉRIO DA
DEFESA

PREGÃO Nº 10/2021-CMDO 8ª RM
Objeto: a presente licitação tem como objeto contratação de empresa
especializada em prestar serviço de fretamento de aeronave para transporte
de cargas e de pessoal. Entrega do edital a partir de 24/08/2021 das
09:00 h às 11:30 h e das 13:30 h às 16:30 h - Logradouro: Comando da
8ª Região Militar, sito à Rua João Diogo nº 458, Comércio, Belém/PA ou no
sítio http://www.comprasgovernamentais.gov.br; Telefone (91) 3211 3758;
Abertura da proposta: 08/09/2021, às 09:00 h (horário de Brasília); MARCUS
VINICIUS LOPES RODRIGUES – Tenente Coronel / Ordenador de Despesas
do Comando da 8ª Região Militar.

