112 DIÁRIO OFICIAL Nº 33200
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
DO TRANSPORTE - SENAT
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 0002/2016
O SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
comunica aos interessados que realizará licitação na
modalidade concorrência para contratação de serviços
laboratoriais para realização do exame toxicológico de
larga janela de detecção, para consumo de substancias
psicoativas nos casos de mudança para as categorias C,
D e E. O recebimento dos envelopes contendo a documentação
e a proposta será no dia 15/09/2016, às 15:00h. Para retirada
do edital e acesso às demais informações, os interessados
deverão dirigir-se á Unidade B-37 - Mario Martins Belém
PA, no endereço Rod. Augusto Montenegro Km 12 n765
CEP: 66820-00 Bairro: Águas Negras, Belém PA até 03
(três) dias antes da data acima mencionada, das 08h: às 12:
h e 13:h ás 17: h.
ASS COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Protocolo 1001366

Segunda-feira, 29 DE AGOSTO DE 2016
GBF
Madeiras
Com.
e
Exportação
Ltda,
CNPJ
15.590.908/0001-70 e I.E 15.372.719-5, localizada no
Municipio Cumarú do Norte - Pa. TORNA PÚBLICO que
solicitou Renovação L.O. nº8712/2014, junto à Semas- Sec.
Est. Meio Ambiente e Sustentabilidade, através do Processo
nº14292/2016 em 04/2016
Protocolo 1001434
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
DE ESGOTO DE PARAUAPEBAS
CONCURSO PÚBLICO EDITAL N° 01/2016/SAAEP
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Parauapebas - SAAEP, no uso de suas atribuições, depois de
esgotados todos os prazos legais de recursos dos candidatos,
torna público o resultado final do concurso público destinado
ao preenchimento de vagas de cargos do quadro de pessoal

efetivo do SAAEP, conforme Edital de Abertura do Concurso nº
01/2016/SAAEP. Comunica que o edital nº 05/2016/SAAEP/
Homologação com relação definitiva do resultado do concurso,
por cargo, em ordem de classificação final dos candidatos,
contendo o numero de inscrição, nome do candidato, pontuação
final e colocação no concurso, esta afixada no quadro de avisos
do SAAEP, bem como ficará publicado no site (https://www.
portalfadesp.org.br) da Instituição organizadora do concurso
público, Fundação de Amparo e desenvolvimento da pesquisa
- FADESP, fundação de apoio a Universidade Federal do Pará UFPA, durante todo o prazo de validade do concurso.
O resultado definitivo do concurso público para todos os cargos
fica devidamente homologado, nesta data, pelo SAAEP.
Parauapebas-PA, 24 de Agosto de 2016
Pedro Alcântara
Diretor Executivo do SAAEP
Protocolo 1001525

