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Assistência 
jurídica integral

A Defensoria Pública do Estado do 
Pará e o Centro Universitário do Es-
tado do Pará (Cesupa) fi rmam Termo 
de Cooperação Técnica Institucional.

Tem por objeto a prestação de 
assistência jurídica integral por meio 
do Núcleo de Prática Jurídica do Ce-
supa, proporcionando aos discentes 
do Curso de Direito o ensino/apren-
dizagem de prática jurídica, confor-
me previsão em Projeto Pedagógico.

PÁGINA 51

Profissionais 
habilitados

O Comitê Gestor Intersecre-
tarial de Educação Profissional e 
Tecnológica do Estado do Pará 
torna público o resultado dos pro-
fi ssionais habilitados no edital de 
Chamamento Público n° 02/2017 
para integrar o cadastro de bolsistas 
que prestarão atendimento às deman-
das do Programa Pará Profi ssional.

Informações mais detalhadas 
no endereço www.sectet.pa.gov.br.

PÁGINA 47

O Certificado Digital é 
sua identidade virtual. 
Com ele, você acessa, 
de forma segura, ágil e 
sustentável, todos os 

serviços e instituições, 
via internet. E com a 
garantia do sigilo e 
da integridade das 

informações.
Adquira seu Certificado 

Digital IOE. É oficial.
Pode confiar.

Informações:
(91) 4009-7828

e-mail: ar@ioe.pa.gov.br

Serviços 
laboratoriais

Com a fi nalidade de contratar de 
serviços laboratoriais de patologia 
clínica, para atender às necessida-
des de pacientes, a Fundação Santa 
Casa de Misericórdia do Pará reali-
zará licitação (Pregão Eletrônico).

A abertura ocorrerá às 10h do 
dia 11 de setembro, no endereço 
www.comprasgovernamentais.gov.
br. Edital completo no mesmo site.

PÁGINA 18

Governo regulamenta transporte 
público alternativo intermunicipal

Por intermédio do Decreto           
nº 1.823, o Governo do Estado 
regulamenta a Lei nº 8.470, de 27 
de março de 2017, que dispõe so-
bre o serviço de transporte público 
alternativo intermunicipal do Pará.

Dente as normas, está a explora-

ção do serviço em caráter precário 
sob o regime de autorização, pelo 
prazo de cinco anos, contados da 
data da expedição da autorização.

Também determina que os ve-
ículos, objeto da autorização, de-
verão estar em perfeitas condições 

para operação, atestadas por meio 
do Certifi cado de Vistoria, emitido 
pelo órgão regulador após previa re-
alização de perícia, sendo admitidos 
veículos com no máximo sete anos 
de vida útil, além de outras regras. 

PÁGINA 5

Projeto
de reforma

A contratação de empresa espe-
cializada para executar projeto de 
reforma da E.M.E.I São Francisco 
de Assis, a Prefeitura de Senador 
José Porfírio promoverá certame 
licitatório (Tomada de Preços).

Às 9h do dia 13 de setembro, 
será feita a abertura. Os interes-
sados podem adquirir o edital, 
na íntegra, na sede da prefeitura.

PÁGINA 61
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a História no diário ofi cial

Até o fi nal de 1969, o Estado não tinha 
uma Procuradoria da Fiscal efetivamente 
institucionalizada, responsável pelas questões 

judiciais dessa área. Foi só em janeiro de 1969 que 
o governador Alacid Nunes baixou um decreto 
regulamentando o órgão. O Diário Ofi cial de 28 
de janeiro daquele ano trouxe o Decreto nº 6.512, 
assinado no dia 23, defi nindo que a Procuradoria 
Fiscal se subordinava diretamente à Secretaria de 
Estado de Finanças na condição de “órgão técnico 
de representação dos interesses fi scais do Estado em 
juízo ou fora dele, e de consulta do Secretário de 
Finanças”. E, “nos feitos de sua atribuição, funcionará 
em todos os Juízos e instâncias”.
A regulamentação era um pressuposto do item 1, 
parágrafo 2º do artigo 15 da Lei nº 2.296, de 20 de 
dezembro de 1968. O decreto defi niu 10 atribuições 
da Procuradoria fi scal; a primeira encarregava o órgão 
de “promover a cobrança de dívida ativa e passiva 
do Estado”. A segunda autorizava-o “representar 
a Fazenda do Estado nos processos de inventários, 
arrolamentos, partilhas, arrecadação de bens de 
ausentes, heranças jacentes, habilitações de herdeiros, 
processos de transmissão intervivos, avaliações de 
bens ainda que ajuizados fora do Estado; bem assim 
as falências e concordatas, sem prejuízo das funções 
atribuídas aos representantes do Ministério Público a 
aos Exatores do Interior do Estado”.
A Procuradoria também tinha o dever de defender os 

interesses da Fazenda “nas ações em que a mesma for 
autora ou ré ou em quaisquer processos que tenham 
por objetivo a cobrança de impostos, restituições, 
contribuições, taxas ou multas de natureza fi scal”. 
Poderia “acompanhar, quando determinado pelo 
Secretário, balanços, exames e verifi cações em 
qualquer repartição fi scal”.  A elaboração de leis do 
setor também passava a ser função dos procuradores 
fi scais, podendo “elaborar e rever os projetos de leis e 
decretos sobre matéria fi scal”.
O regulamento contemplou a estrutura organizacional 
do órgão, integrada por apenas duas áreas: o gabinete 
do procurador fi scal chefe (o titular tinha nove 
atribuições administrativas, técnicas e processuais) e a 
estrutura que abrigava os procuradores.
A Procuradoria Fiscal integra a Procuradoria Geral do 
Estado. Em quatro de dezembro de 2006, o Decreto 
nº 2.611 regulamentou a Lei Complementar nº 056, 
de 28 de junho de 2000, que havia alterado, em 27 de 
dezembro de 2002, o Decreto n° 5.788.
As mudanças contemporâneas alteraram vários 
preceitos da regulamentação criada por Alacid Nunes, 
mas a essência das atribuições da Procuradoria Fiscal 
foi preservada. E, hoje, os procuradores da Fazenda 
no combate à sonegação de impostos e outros crimes 
contra a Fazenda.

Nélio Palheta - Jornalista

Governo Alacid Nunes (1966/1971)
PROCURADORIA FISCAL É NORMALIZADA POR DECRETO

 

Eu Não sou seu Negro

Local: Cine Libero Luxardo

(Av. Gentil Bittencourt, nº 650)

Ingressos: R$12 (aceita-se meia)

Dia 30/08, às 18h

frantz

Local: Cine Libero Luxardo

(Av. Gentil Bittencourt, nº 650)

Ingressos: R$12 (aceita-se meia)

Dia 30/08, às 20h
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN
Secretário: Kleber Ferreira de Menezes
Tel.: (91) 3218-78007846/7805 3243-3256 Fax: (91) 3231-5845

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH
Presidente: Alexandre Raimundo de Vasconcelos Wanghon
Tel.: (91) 3201-3605 Fax: (91) 3201-3605

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ARCON
Diretor Geral: Bruno Henrique Reis Guedes
Tel.: (91) 3213-3403 / 3241-1717 Fax: (91) 3213-3467

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP
Secretário: Giovanni Corrêa Queiroz
Tel.: (91) 3226-8904 / 1363 Fax: (91) 3226-7864 /3246-6168

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA
Presidente: Daniel Nunes Lopes
Tel.: (91) 3181-6500 / 6501 Pabx: 3181-6500 Fax: (91) 3229-9488

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL
Gerente Executivo: Valdo Luiz dos Santos Gaspar
Tel.: (91) 98895-6120

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ -
ADEPARÁ
Diretor Geral: Luiz Pinto de Oliveira 
Tel.: (91) 3210-1104 / 1102 Fax: (91) 3210-1105

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO 
DO PARÁ - EMATER
Presidente: Paulo Amazonas Pedroso
Tel.: (91) 3256-0150 / 0015 Fax: (91) 3256-0015

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A - CEASA
Presidente: Bianca Amaral Piedade Pamplona Ribeiro
Tel.: (91) 3228-9191 / 9260 / 9157 Fax: (91) 3228-9191

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE- SEMAS
Secretário: Luiz Fernandes Rocha
Tel.: (91) 3184-3330 / 3341 Geral: 3184-3300 Fax: (91) 3276-8564

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO
ESTADO DO PARÁ - IDEFLOR-Bio
Diretor Geral: Thiago Valente Novaes
Tel.: (91) 3184-3377 / 3362 Fax: (91) 3184-3377

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E 
DEFESA SOCIAL - SEGUP
Secretário: Gen. Jeannot Jansen da Silva Filho
Tel.: (91) 3215-2200 / 3215-2255 Fax: (91) 3225-2644

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - PMPA
Comandante Geral: Cel. QOPM Hilton Celson Benigno de Souza
Tel.: (91) 3277-5644 Fax: (91) 3277-5644

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - CBM
Comandante Geral: Cel. QOBM Zanelli Antonio Melo Nascimento 
Tel.: (91) 4006-8313 / 8352 / 8396 Fax: (91) 3257-7200

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - PCPA
Delegado Geral: Rilmar Firmino de Sousa
Tel.: (91) 4006-9045 Fax: (91) 3252-0050

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES
Diretor Geral: José Edmilson Lobato Júnior
Tel.: (91) 4009-6012 Geral: 4009-6075 Fax: (91) 4009-6016

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
Diretor Superintendente:  Andréa Yared de Oliveira Hass
Tel.: (91) 3214-6253 / 6256 Fax: (91) 3214-6249

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ 
- SUSIPE
Superintendente: Cel. QOPM Rosinaldo da Silva Conceição
Tel.: (91) 3230-2214 / 3242-2539 Fax: (91) 3224-6726

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
Secretário: Paulo Roberto Chaves Fernandes
Tel.: (91) 4009-8736 / 8740 Fax: (91) 4009-8740

FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP
Presidente: Dina Maria César de Oliveira
Tel.: (91) 3202-4350 / 4333 Fax: (91) 3202-4351

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES - FCG
Superintendente: Paulo José Campos de Melo
Tel.: (91) 3201-9471 / 9478 Fax: (91) 3201-9476

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM
Secretário: Daniel Nardin Tavares 
Tel.: (91) 3202-0931 / 0901 Fax: (91) 3202-0903
FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO - FUNTELPA
Presidente: Adelaide Oliveira de Lima Pontes
Tel.: (91) 3228-0838 / 4005-7746 Fax: (91) 3226-6753

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
Secretária: Ana Cláudia Serruya Hage
Tel.: (91) 3211-5107 / 5160 / 5161 Fax: (91) 3211-5026

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
Reitor: Rubens Cardoso da Silva
Tel.: (91) 3244-5177 Fax: (91) 3244-5460

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER
Secretário: Ana Maria do Socorro Magno Cunha
Tel.:  (91)  3254-1373

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ- FASEPA
Presidente: Simão Pedro Martins Bastos
Tel.: (91) 3204-0201 Fax: (91) 3204-0204

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS - SEJUDH
Secretário: Michell Mendes Durans da Silva
Tel.: (91) 4009-2722 / 2723 / 2744 / 2700 Fax: (91) 3225-1632 / 3242-9651

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MINERAÇÃO  E  ENERGIA - SEDEME
Secretário: Adnan Demachki
Tel.: (91) 3110-2550

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ
Presidente:  Cláudio Luciano da Rocha Conde
Tel.: (91) 3224-2663

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ - CODEC
Presidente: Rogério Bastos das Neves
Tel.: (91) 3236-2884

INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ - IMETROPARÁ
Presidente: Jorge Otávio Bahia de Rezende
Tel.: (91) 3246-2554 / 2404 / 1800 Fax: (91) 3266-1526

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA 
Presidente:  Cilene Moreira Sabino de Oliveira
Tel.: (91) 3217-5801 / 5802 / 5803 Fax: (91) 3217-5840

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA MUNICÍPIOS VERDES – NEPMV
Diretor Geral: Armindo Felipe Zagalo Neto
Tel.: 

NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO - 
CREDCIDADÃO
Gerente Executivo: Maria Alves dos Santos
Tel.: (91) 3201-9555

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP
Secretário: Ruy Klautau de Mendonça
Tel.: (91) 3183-0002

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
Presidente: Cláudio Luciano da Rocha Conde
Tel.: (91) 3202-8567 / 8514 Fax: (91) 3236-2199

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB
Presidente: Lucilene Bastos Farinha
Tel.: (91) 3214-8500 / 8101 Fax: (91) 3243-0555

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO
Presidente: César Meira
Tel.: (91) 3110-8450

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SECTET
Secretário: Alex Bolonha Fiúza de Mello
Tel.: (91) 4009-2510 / 4009-2512 Fax: (91) 3242-5969

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS - FAPESPA
Presidente: Eduardo José Monteiro da Costa
Tel.: (91)  3223-2560

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 
ESTADO DO PARÁ - PRODEPA
Presidente:  Theo Carlos Flexa Ribeiro Pires
Tel.: (91) 3344-5201 / 5208 / 5217 Fax: (91) 3344-5204

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL
Secretária: Renilce Conceição do Espírito Santo Nicodemos Lobo
Tel.: (91) 3201-2300 Fax: (91) 3201-2331

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR
Secretário: Adenauer Marinho de Oliveira Góes
Tel.: (91) 3110-5003

GABINETE DO GOVERNADOR
Governador: Simão Robison Oliveira Jatene
Tel.: (91) 3201-5669 / 5587 Fax: (91) 3248-0133

GABINETE  DO VICE-GOVERNADOR
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ExEcutivo
.

GABiNEtE Do GovERNADoR

.

D E c R E t o   Nº 1.823, DE 25 DE AGosto DE 2017
regulamenta a lei estadual nº 8.470, de 27 de março de 2017, que 
dispõe sobre o Serviço de transporte Público Alternativo intermunicipal 
do estado do Pará.
o governAdor do eStAdo do PArá, usando das atribuições que 
lhe confere o art. 135, inciso v, da Constituição estadual, combinado 
com o art. 22 da lei estadual nº 8.470, de 27 de março de 2017,
d e C r e t A:
Art. 1º o Serviço de transporte Público Alternativo intermunicipal 
do estado do Pará será explorado em caráter precário sob o regime 
de autorização pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da 
expedição da autorização.
Art. 2º Somente será autorizada a prestação do Serviço de transporte 
Público Alternativo intermunicipal para deslocamentos intermunicipais 
de até 250km (duzentos e cinquenta quilômetros).
Art. 3º os veículos objeto da autorização deverão estar em perfeitas 
condições para operação, atestadas através do Certificado de Vistoria 
emitido pelo órgão regulador após previa realização de perícia, sendo 
admitidos veículos com no máximo 7 (sete) anos de vida útil.
Art. 4º os motoristas auxiliares de que trata o art. 12 da lei estadual 
nº 8.470, de 27 de março de 2017, deverão obrigatoriamente ter 
vínculo empregatício ou contratual com o titular da autorização.
Parágrafo único. no caso de impedimento, o titular da autorização 
poderá delegar poderes a um dos motoristas auxiliares para 
representá-lo junto ao órgão regulador, o qual poderá praticar todos 
os atos necessários para o funcionamento da autorização, enquanto 
perdurar a situação impeditiva do titular, na forma a ser estabelecida 
pelo órgão regulador.
Art. 5º A Agência de regulação e Controle de Serviços Públicos do 
estado do Pará - ArCon-PA expedirá normas regulamentadoras sobre 
a prestação do serviço, nos termos da lei estadual nº 8.470, de 2017, 
e conforme competência prevista pela lei     nº 6.099, de 30 de 
dezembro de 1997.
Art. 6º este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAláCio do governo, 25 de agosto de 2017.

simão jAtENE
governador do estado

D E c R E t o   Nº 1.824, DE 25 DE AGosto DE 2017
Ativa, denomina e determina circunscrição de unidade operacional de 
Polícia ostensiva na Polícia Militar do Pará, bem como altera e revoga 
dispositivos do decreto n° 1.017, de 04 de abril de 2014, e dá outras 
providências.
o governAdor do eStAdo do PArá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 135, incisos iii, v e x da Constituição 
estadual e pelos arts. 54 e 55 da lei Complementar n° 053, de 07 de 
fevereiro do 2006, e
Considerando que o art. 54 da lei Complementar n° 053, de 07 de 
fevereiro de 2006, estabelece que a organização básica da Polícia 
Militar do Pará será efetivada progressivamente por meio de atos do 
Poder executivo;
Considerando que o decreto n° 1.017 de 04 de abril de 2014, 
ativa, denomina, determina a circunscrição, transforma, extingue e 
renumera órgãos de execução na estrutura da Polícia Militar do Pará 
- PMPA;
Considerando a necessidade de ativar, denominar e determinar 
circunscrição de unidade operacional de Polícia ostensiva, visando 
atender com maior eficiência e eficácia a execução das ações de polícia 
ostensiva e preservação da ordem pública, bem como aprimorar a 
segurança pública da sociedade paraense no município de Moju,
d e C r e t A:
Art. 1° Fica ativada na estrutura organizacional da Polícia Militar do 
Pará a 8ª Companhia independente de Polícia Militar (8ª CiPM), com 
sede no Município de Moju, subordinada ao Comando de Policiamento 
da regional ix (CPr ix).
Art. 2o Fica acrescido o inciso xix no art. 5o do decreto n° 1.017, de 
04 de abril de 2014, com a seguinte redação:
 “Art. 5º.............................................................................
xix - 8ª Companhia independente de Polícia Militar (8ª CiPM), com 
sede no município de Moju, subordinada ao Comando de Policiamento 
da regional ix (CPr ix).” 
Art. 3° As Circunscrições das unidades operacionais de Polícia 
ostensiva da Polícia Militar do Pará são as constantes no Anexo ii 
deste decreto, que substituirá o Anexo ii do decreto n° 1.017, de 04 
de abril de 2014.
Art. 4o As Circunscrições dos Pelotões destacados da Polícia Militar do 
Pará são as constantes no Anexo iii deste decreto, que substituíra o 
Anexo iii do decreto n° 1.017, de 04 de abril de 2014.
Art. 5º o art. 17 do decreto nº 1.017, de 04 de abril de 2014, passa 
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17. o 31° batalhão de Polícia Militar/Abaetetuba atuará 
provisoriamente no Município de Acará até a ativação da 4ª Companhia 
independente de Polícia Militar, de acordo com o previsto no Anexo ii 
deste decreto.”
Art. 6° este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAláCio do governo, 25 de agosto de 2017.

simão jAtENE
governador do estado

ANExo ii
ciRcuNscRiçÕEs DAs uNiDADEs opERAcioNAis DE políciA ostENsivA

upo/sEDE ciRcuNscRição
1° batalhão de Polícia Militar (belém) belém
2° batalhão de Polícia Militar (belém) belém
3° batalhão de Polícia Militar (Santarém) Santarém, belterra, Mojuí dos Campos

4° batalhão de Polícia Militar (Marabá) Marabá, brejo grande do Araguaia, nova ipixuna, Palestina, Piçarra, São domingos do 
Araguaia, São geraldo do Araguaia e São joão do Araguaia

5° batalhão de Polícia Militar (Castanhal) Castanhal, Curuçá, igarapé-Açu, inhangapi, Magalhães barata, Maracanã, Marapanim, 
São domingos do Capim, São Francisco do Pará, terra Alta.

6° batalhão de Polícia Militar (Ananindeua) Ananindeua
7° batalhão de Polícia Militar (redenção) redenção, Pau d’Arco e Cumaru do norte
8° batalhão de Polícia Militar (Soure) Soure, Cachoeira do Arari, Ponta de Pedras, Salvaterra e Santa Cruz do Arari

9° batalhão de Polícia Militar (breves) breves, Anajás, bagre, Chaves, Curralinho, gurupá, Melgaço e São Sebastião da boa 
vista

10° batalhão de Polícia Militar (belém) belém

11° batalhão de Polícia Militar (Capanema) Capanema, Cachoeira do Piriá, bonito, nova timboteua, Peixe-boi, Primavera, 
quatipuru e Santa luzia

12° batalhão de Polícia Militar (Santa isabel) Santa isabel do Pará, Colares, Santo Antônio do tauá, São Caetano de odivelas e São 
joão da Ponta.

13° batalhão de Polícia Militar (tucuruí) tucuruí, breu branco e Pacajá.
14° batalhão de Polícia Militar (barcarena) barcarena
15° batalhão de Polícia Militar (itaituba) itaituba, Aveiro, jacareacanga e trairão
16° batalhão de Polícia Militar (Altamira) Altamira, brasil novo, Porto de Moz, Senador josé Porfírio e vitória do xingu
17° batalhão de Polícia Militar (xinguara) xinguara, água Azul do norte, Sapucaia, bannach e rio Maria
18° batalhão de Polícia Militar (Monte Alegre) Monte Alegre e Prainha
19° batalhão de Polícia Militar (Paragominas) Paragominas, Aurora do Pará, ipixuna, Mãe do rio e ulianópolis.
20° batalhão de Polícia Militar (belém) belém
21° batalhão de Polícia Militar (Marituba) Marituba e Santa bárbara
22° batalhão de Polícia Militar (Conceição do Araguaia) Conceição do Araguaia, Santa Maria das barreiras e Floresta do Araguaia
23° batalhão de Polícia Militar (Parauapebas) Parauapebas, Canaã dos Carajás e Curionópolis
24° batalhão de Polícia Militar (belém) belém
25° batalhão de Polícia Militar (belém) belém/Mosqueiro
26° batalhão de Polícia Militar (belém) belém (a ser ativado)
27° batalhão de Polícia Militar (belém) belém (a ser ativado)
28° batalhão de Polícia Militar (belém) belém (a ser ativado)
29° batalhão de Polícia Militar (Ananindeua) Ananindeua
30° batalhão de Polícia Militar (Ananindeua) Ananindeua (a ser ativado)
31° batalhão de Polícia Militar (Abaetetuba) Abaetetuba e igarapé-Miri
32° batalhão de Polícia Militar (Cametá) Cametá, oeiras do Pará, limoeiro do Ajuru e Mocajuba
33° batalhão de Polícia Militar (bragança) bragança e tracuateua
34° batalhão de Polícia Militar (Marabá) Marabá (a ser ativado)
35° batalhão de Polícia Militar (Santarém) Santarém (a ser ativado)
36° batalhão de Polícia Militar (São Félix do xingu) São Félix do xingu e tucumã
batalhão de Polícia rodoviária (Marituba) em todo o território do estado
batalhão de Polícia de Choque (belém) em todo o território do estado
regimento de Polícia Montada (belém) em todo o território do estado
grupamento Aéreo de Polícia Militar (belém) em todo o território do estado
batalhão de Polícia tática (belém) em todo o território do estado
batalhão de Polícia Penitenciária (Americano-Santa isabel) região Metropolitana de belém, Santa isabel e Castanhal
batalhão de Polícia Ambiental (belém) em todo o território do estado
batalhão de Polícia de guardas (belém) região Metropolitana de belém
batalhão de Polícia de eventos (belém) região Metropolitana de belém
1a Companhia independente de Polícia Militar (Salinópolis) Salinópolis, Santarém novo e São joão de Pirabas
2a Companhia independente de Polícia Militar (benevides) benevides (a ser ativada)
3a Companhia independente de Polícia Militar (vigia) vigia
4a Companhia independente de Polícia Militar (Acará) Acará (a ser ativada)
5a Companhia independente de Polícia Militar (baião) baião (a ser ativada)
6a Companhia independente de Polícia Militar (tailândia) tailândia e goianésia do Pará
7a Companhia independente de Polícia Militar (novo Progresso) novo Progresso e a localidade de Castelo dos Sonhos (Altamira)
8a Companhia independente de Polícia Militar (Moju) Moju
9a Companhia independente de Polícia Militar (São Miguel do guamá) São Miguel do guamá, irituia e Santa Maria do Pará
10a Companhia independente de Polícia Militar (Capitão Poço) Capitão Poço, garrafão do norte, ourém e nova esperança do Piriá
11a Companhia independente de Polícia Militar (rondon do Pará) rondon do Pará, Abel Figueiredo e bom jesus do tocantins
12a Companhia independente de Polícia Militar (oriximiná) oriximiná, Curuá, Faro e terra Santa
13a Companhia independente de Polícia Militar (uruará) uruará e Medicilândia
14a Companhia independente de Polícia Militar (tomé-Açu) tomé-Açu, bujaru e Concórdia do Pará
15a Companhia independente de Polícia Militar (Augusto Corrêa) Augusto Corrêa (a ser ativada)
16a Companhia independente de Polícia Militar (Anapu) Anapu
17a Companhia independente de Polícia Militar (rurópolis) rurópolis e Placas
18a Companhia independente de Polícia Militar (jacundá) jacundá
19a Companhia independente de Polícia Militar (viseu) viseu (a ser ativada)
20a Companhia independente de Polícia Militar (Muaná) Muaná
21a Companhia independente de Polícia Militar (dom eliseu) dom eliseu
22a Companhia independente de Polícia Militar (Portel) Portel (a ser ativada)
23a Companhia independente de Polícia Militar (novo repartimento) novo repartimento
24a Companhia independente de Polícia Militar (itupiranga) itupiranga (a ser ativada)
25a Companhia independente de Polícia Militar (eldorado dos Carajás) eldorado dos Carajás (a ser ativada)
26a Companhia independente de Polícia Militar (Alenquer) Alenquer
27a Companhia independente de Polícia Militar (Almeirim) Almeirim
28a Companhia independente de Polícia Militar (juruti) juruti
29a Companhia independente de Polícia Militar (Óbidos) Óbidos
30a Companhia independente de Polícia Militar (Santana do Araguaia) Santana do Araguaia
31a Companhia independente de Polícia Militar (ourilândia do norte) ourilândia do norte (a ser ativada)
32a Companhia independente de Polícia Militar (Afuá) Afuá
Companhia independente de Polícia escolar - CiPoe (belém) belém
Companhia independente de operações especiais - Cioe (belém) em todo o território do estado
Companhia independente especial de Polícia Assistencial - CiePAS (belém) belém
Companhia independente de Polícia turística - CiPtur (belém) belém
Companhia independente de Polícia com Cães - CiPC (belém) em todo o território do estado
Companhia independente de Polícia Fluvial - CiPFiu (belém) em todo o território do estado
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1a Companhia independente de Missões especiais (Marabá) Marabá (a ser ativada)
2a Companhia independente de Missões especiais (Santarém) Santarém
3a Companhia independente de Missões especiais (Castanhal) Castanhal (a ser ativada)
4a Companhia independente de Missões especiais (Altamira) Altamira (a ser ativada)
1a Companhia independente de Polícia Ambiental (Santarém) Santarém (a ser ativada)
2a Companhia independente de Polícia Ambiental (São Félix do xingu) São Félix do xingu (a ser ativada)
3a Companhia independente de Polícia Ambiental (Parauapebas) Parauapebas (a ser ativada)
4a Companhia independente de Polícia Ambiental (Paragominas) Paragominas (a ser ativada)

ANExo iii
ciRcuNscRição Dos pElotÕEs policiAis DEstAcADos

pElotão DEstAcADo/sEDE ciRcuNscRição
1o Pel / 2a CiPM-CPrM Santa bárbara do Pará
2o Pel/12a CiPM-CPr i Faro
3o Pel/18o bPM-CPr i Prainha
4o Pel/12a CiPM-CPr i terra Santa
5o Pel/3o bPM-CPr i belterra
6o Pel / 3o bPM-CPr i Mojuí dos Campos
7o Pel / 12a CiPM-CPr i Curuá
8° Pel/11a CiPM-CPr ii Abel Figueiredo
9o Pel/11a CiPM-CPr ii bom jesus do tocantins
10° Pel / 23° bPM-CPr ii Curionópolis
11° Pel /4o bPM-CPr ii São geraldo do Araguaia
12° Pel/4o bPM-CPr ii Piçarra
13° Pel/4o bPM-CPr ii Palestina do Pará
14° Pel/4o bPM-CPr ii brejo grande do Araguaia
15° Pel/4o bPM-CPr ii São joão do Araguaia
16° Pel/4o bPM-CPr ii São domingos do Araguaia
17° Pel/23o bPM-CPr ii Canaã dos Carajás
18° Pel/4o bPM-CPr ii nova ipixuna
19° Pel/5o bPM-CPr iii igarapé-Açu
20° Pel/5o bPM-CPr iii Maracanã
21° Pel/5o bPM-CPr iii São Francisco do Pará
22° Pel/5o bPM-CPr iii Magalhães barata
23° Pel / 5o bPM-CPr iii Marapanim
24° Pel / 5o bPM-CPr iii Curuçá
25° Pel/12o bPM-CPr iii São joão da Ponta
26° Pel / 5o bPM-CPr iii terra Alta
27° Pel / 14* CiPM-CPr iii bujaru
28° Pel/12o bPM-CPr iii Santo Antônio do tauá
29° Pel / 9* CiPM-CPr iii irituia
30° Pel / 9* CiPM-CPr iii Santa Maria do Pará
31° Pel/14a CiPM-CPr iii Concórdia do Pará
32° Pel/12o bPM-CPr iii Colares
33° Pel/12o bPM-CPr iii São Caetano de odivelas
34° Pel/5o bPM-CPr iii São domingos do Capim
35° Pel/5o bPM-CPr iii inhangapi
36° Pel/13o bPM-CPr iv breu branco
37° Pel / 6a CiPM - CPr iv goianésia do Pará
38° Pel/13o bPM-CPr iv Pacajá
39° Pel/7o bPM-CPr v Pau d’Arco
40° Pel/7o bPM-CPr v Cumaru do norte
41° Pel/22o bPM-CPr v Floresta do Araguaia
42° Pel/22o bPM-CPr v Santa Maria das barreiras
43° Pel /19° bPM - CPr vi Aurora do Pará
44° Pel/19o bPM-CPr vi Mãe do rio
45° Pel/19o bPM-CPr vi ipixuna do Pará
46° Pel/19o bPM-CPr vi ulianópolis
47° Pel / 1a CiPM-CPr vii São joão de Pirabas
48° Pel/1a CiPM-CPr vii Santarém novo
49° Pel / 33° bPM-CPr vii tracuateua
50° Pel /10* CiPM-CPr vii nova esperança do Piriá
51° Pel /10* CiPM-CPr vii garrafão do norte
52° Pel /11o bPM-CPr vii Santa luzia do Pará
53° Pel/11o bPM-CPr vii Cachoeira do Piriá
54° Pel/10a CiPM-CPr vii ourém
55° Pel/11o bPM-CPr vii Peixe-boi
56° Pel/11o bPM-CPr vii Primavera
57o Pel/11o bPM-CPr vii quatipuru
58o Pel/11o bPM-CPr vii nova timboteua
59o Pel/11o bPM-CPr vii bonito
60o Pel / 13a CiPM-CPr viii Medicilândia
61o Pel/16o bPM-CPr viii brasil novo
62o Pel/16o bPM-CPr viii vitória do xingu
63o Pel/16o bPM-CPr viii Senador josé Porfírio
64o Pel/16o bPM-CPr viii Porto de Moz
65o Pel / 32o bPM-CPr ix Mocajuba
66o Pel/31o bPM-CPr ix igarapé-Mirí
67o Pel / 32o bPM-CPr ix oeiras do Pará
68o Pel/32o bPM-CPr ix limoeiro do Ajuru
69o Pel/17a CiPM-CPr x Placas
70o Pel/15o bPM-CPr x trairão
71o Pel/15o bPM-CPr x Aveiro
72o Pel/15o bPM-CPr x jacareacanga
73o Pel / 8o bPM-CPr xi Salvaterra
74o Pel / 8o bPM-CPr xi Cachoeira do Arari
75o Pel / 8o bPM-CPr xi Santa Cruz do Arari
76o Pel/8o bPM-CPr xi Ponta de Pedras
77o Pel / 9o bPM-CPr xii gurupá
78o Pel//9o bPM-CPr xii Melgaço
79° Pel//9o bPM-CPr xii Chaves
80° Pel / 9o bPM-CPr xii Anajás
81° Pel/9o bPM-CPr xii São Sebastião da boa vista
82° Pel/9o bPM-CPr xii Curralinho
83° Pel / 9o bPM-CPr xii bagre
84° Pel/17o bPM-CPr xiii rio Maria
85° Pel/17o bPM-CPr xiii Sapucaia
86° Pel / 36° bPM-CPr xiii tucumã
87° Pel/17o bPM-CPr xiii água Azul do norte
88o Pel/17o bPM-CPr xiii bannach

protocolo: 220626

poRtARiA
.

REsumo DA poRtARiA N° 285/2017 sccG, DE 23 DE 
AGosto DE 2017
Assunto: diárias
Fundamentação legal: lei 5.810/94
origem: belém/PA - destino: nova timboteua
Período: 23/08/2017   - quantidade: 0,5 (meia) diárias
Servidores: reginaldo Cruz da rocha genú, matrícula: 55589194/4, 
Coordenador de núcleo
Objetivo: Cumprir Agenda Oficial de Trabalho, para realizar Visita 
técnica na obra de reforma e Ampliação da delegacia de Polícia 
local, objetivando a inauguração da mesma.
Servidor: newton Aragão de Menezes junior, matrícula: 
54183744/3, Assistente operacional ii
objetivo: dar apoio logístico ao técnico.
CArMen lúCiA dAntAS do CArMo
Subchefe da Casa Civil da governadoria do estado 

 REsumo DA poRtARiA N° 291/2017 sccG, 
DE 25 DE AGosto DE 2017
Assunto: diárias
Fundamentação legal: lei 5.810/94
origem: belém/PA - destino: nova timboteua
Período: 25 a 26/08/2017       - quantidade: 1,5 (uma e meia) 
diárias
Servidores:  josé Martins neto, matrícula: 5296153/3, Assistente 
operacional ii
Márcio Patrício lúcio Cruz, matrícula: 5819105/3, Assistente 
operacional ii
Kayo eduardo batista da Silva, matrícula: 5934002/1, Assistente 
de gabinete
objetivo: dar apoio logístico no evento da inauguração da uiPP.
CArMen lúCiA dAntAS do CArMo
Subchefe da Casa Civil da governadoria do estado 

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

poRtARiA Nº 1.108/2017-ccG DE 25 DE AGosto DE 2017
o CHeFe dA CASA Civil dA governAdoriA do eStAdo, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 2.168, de 
27 de maio de 1997, e 
CONSIDERANDO tratar-se de agenda oficial de trabalho, nos 
termos do art. 1º, § 2º, inciso i, do decreto nº. 1.739, de 7 de 
abril de 2017;
ConSiderAndo os termos do Processo nº. 2017/362534,
r e S o l v e:
autorizar giovAnni CorrêA queiroz, Secretário de estado de 
desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, a viajar para Palmas-
to, brasília-dF, São Paulo-SP e Porto Alegre-rS, no período de 
23 de agosto a 3 de setembro de 2017, para participar do “xxix 
encontro sobre o Corredor Centro norte” e “i encontro das Cadeias 
Produtivas do estado de tocantins” em Palmas-to, do “Salão 
internacional de Avicultura e Suinocultura” e encontro com Ministro 
em São Paulo-SP, bem como da “reunião da ConSeAgri” e “40º 
expointer” em Porto Alegre-rS e realizar peregrinação Ministerial 
em brasília-dF, devendo responder pelo expediente do órgão, na 
ausência do titular, AFiF Al jAWAbri, Secretário Adjunto.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se
CASA Civil dA governAdoriA do eStAdo, 25 de AgoSto de 
2017.
joSé MegAle
Chefe da Casa Civil da governadoria do estado

poRtARiA Nº 1.109/2017-ccG DE 25 DE AGosto DE 2017
o CHeFe dA CASA Civil dA governAdoriA do eStAdo, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 
de fevereiro de 2011, e
ConSiderAndo os termos do Processo nº. 2017/357673,
r e S o l v e:
nomear zorAYA lobAto MourA para exercer o cargo em comissão 
de Assistente técnico ii, código geP-dAS-012.5, com lotação no 
gabinete do Secretário extraordinário de estado de integração de 
Políticas Sociais, a contar de 1º de agosto de 2017.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se
CASA Civil dA governAdoriA do eStAdo, 25 de AgoSto de 
2017.
joSé MegAle
Chefe da Casa Civil da governadoria do estado

protocolo: 220627
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reSolve:
i- deSignAr o MAj PM rg 27029 dAYvid SArAH liMA, CPF nº 
636.431.462-72, MF nº 5773920-1, como FiSCAl do Contrato 
Administrativo abaixo relacionado, firmado pela Casa Militar da 
governadoria do estado.
Nº. coNtRAto Nº EmpREsA

1.     008/2016 ClAro S.A

II – O referido servidor desempenhará a função de fiscal 
concomitantemente com as outras atividades de seu cargo ou 
função.
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se todas as disposições anteriores.
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
belém / PA, 24 de agosto de 2017.
CéSAr MAurÍCio de Abreu Mello - Cel qoPM rg 21133
Chefe da Casa Militar da governadoria do estado

protocolo: 220436
poRtARiA Nº 234/2017 – cmG, 24 DE AGosto DE 2017
o CHeFe dA CASA MilitAr dA governAdoriA do eStAdo, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando o estabelecido no 
decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013.
reSolve:
i- deSignAr o MAj PM rg 29204 joSé de jeSuS PAlHetA 
júnior, CPF nº 402.117.702-72, MF nº 5817668/1, como 
FISCAL do Contrato Administrativo abaixo relacionado, firmado 
pela Casa Militar da governadoria do estado.

Nº. coNtRAto 
Nº EmpREsA

1.     003/2014 oFFiCe CoMérCio e ServiçoS eireli - ePP

II – O referido servidor desempenhará a função de fiscal 
concomitantemente com as outras atividades de seu cargo ou 
função.
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se todas as disposições anteriores.
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
belém / PA, 24 de agosto de 2017.
CéSAr MAurÍCio de Abreu Mello - Cel qoPM rg 21133
Chefe da Casa Militar da governadoria do estado

protocolo: 220440
poRtARiA Nº 237/2017 – cmG, 24 DE AGosto DE 2017
o CHeFe dA CASA MilitAr dA governAdoriA do eStAdo, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando o estabelecido no 
decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013.
reSolve:
i- deSignAr a servidora robertA de liMA CouCeiro, CPF nº 
424.768.362-49, MF nº 5927356/1, como FiSCAl do Contrato 
Administrativo abaixo relacionado, firmado pela Casa Militar da 
governadoria do estado.

Nº. coNtRAto Nº EmpREsA
1.     006/2017 denize goMeS do nASCiMento - Me

II – A referida servidora desempenhará a função de fiscal 
concomitantemente com as outras atividades de seu cargo ou 
função.
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se todas as disposições anteriores.
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
belém / PA, 24 de agosto de 2017.
CéSAr MAurÍCio de Abreu Mello - Cel qoPM rg 21133
Chefe da Casa Militar da governadoria do estado

protocolo: 220445
poRtARiA Nº 236/2017 – cmG, 24 DE AGosto DE 2017
o CHeFe dA CASA MilitAr dA governAdoriA do eStAdo, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando o estabelecido no 
decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013.
reSolve:
i- deSignAr o MAj PM rg 27.033 HeriCK Wendell Antonio 
joSé goMeS, CPF nº 578.669.882-34, MF nº 5782139-1, como 
FiSCAl dos Contratos Administrativos abaixo relacionados, 
firmados pela Casa Militar da Governadoria do Estado.

Nº. coNtRAto Nº EmpREsA

1.     004/2015 teCnologiA dA inForMAção e CoMuniCAção do eStAdo do 
PArá - ProdePA

2.     005/2015 Centro de integrAção eMPreSA eSColA – Ciee

II – O referido servidor desempenhará a função de fiscal 
concomitantemente com as outras atividades de seu cargo ou 
função.
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se todas as disposições anteriores.
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
belém / PA, 24 de agosto de 2017.
CéSAr MAurÍCio de Abreu Mello - Cel qoPM rg 21133
Chefe da Casa Militar da governadoria do estado

protocolo: 220443
poRtARiA Nº 240/2017 – cmG, 24 DE AGosto DE 2017
o CHeFe dA CASA MilitAr dA governAdoriA do eStAdo, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando o estabelecido no 
decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013.

reSolve:
i- deSignAr o 1º Sgt PM rg 17681 MArCoS nAzAreno SilvA 
luCAS, CPF nº 352.352.922-00, MF nº 5201292/1, como FiSCAl 
do Contrato Administrativo abaixo relacionado, firmado pela 
Casa Militar da governadoria do estado.

Nº. coNtRAto Nº EmpREsA
1.     007/2016 brASilCArd AdMiniStrAdorA de CArtÕeS ltdA

II – O referido servidor desempenhará a função de fiscal 
concomitantemente com as outras atividades de seu cargo ou 
função.
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se todas as disposições anteriores.
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
belém / PA, 24 de agosto de 2017.
CéSAr MAurÍCio de Abreu Mello - Cel qoPM rg 21133
Chefe da Casa Militar da governadoria do estado

protocolo: 220452
poRtARiA Nº 243/2017 – cmG, 24 DE AGosto DE 2017
o CHeFe dA CASA MilitAr dA governAdoriA do eStAdo, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando o estabelecido no 
decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013.
reSolve:
i- deSignAr o ten Cel PM rg 24964 FAbrÍCio SilvA bASSAlo, 
CPF nº 440.022.382-53, MF nº 5689872-1, como FiSCAl dos 
Contratos Administrativos abaixo relacionados, firmados pela 
Casa Militar da governadoria do estado.

Nº. coNtRAto Nº EmpREsA
1.     001/2011 Aluguel dA reSidênCiA oFiCiAl do governAdor
2.     017/2012 Aluguel dA reSidênCiA de APoio  
3.     006/2016 CAMKAr ServiçoS e trAnSPorte ltdA

ii – O referido servidor desempenhará a função de fiscal 
concomitantemente com as outras atividades de seu cargo ou 
função.
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se todas as disposições anteriores.
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
belém / PA, 24 de agosto de 2017.
CéSAr MAurÍCio de Abreu Mello - Cel qoPM rg 21133
Chefe da Casa Militar da governadoria do estado

protocolo: 220460
poRtARiA Nº 241/2017 – cmG, 24 DE AGosto DE 2017
o CHeFe dA CASA MilitAr dA governAdoriA do eStAdo, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando o estabelecido no 
decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013.
reSolve:
i- deSignAr a 2° Sgt PM rg 14305 ivete dA SilvA SoAreS, 
CPF nº 221.734.122-72, MF nº 5071666/1, como FiSCAl dos 
Contratos Administrativos abaixo relacionados, firmados pela 
Casa Militar da governadoria do estado.

Nº. coNtRAto Nº EmpREsA
1.     007/2013 integrAl diStribuidorA e AtACAdiStA ltdA - ePP
2.     004/2017 r j MArtinS lAvAnderiA ltdA-Me

II – A referida servidora desempenhará a função de fiscal 
concomitantemente com as outras atividades de seu cargo ou função.
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se todas as disposições anteriores.
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
belém / PA, 24 de agosto de 2017.
CéSAr MAurÍCio de Abreu Mello - Cel qoPM rg 21133
Chefe da Casa Militar da governadoria do estado

protocolo: 220455
poRtARiA Nº 231/2017 – cmG, 24 DE AGosto DE 2017
o CHeFe dA CASA MilitAr dA governAdoriA do eStAdo, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando o estabelecido no 
decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013.
reSolve:
i- deSignAr a CAP PM rg KátiA vAneSSA CoutinHo CHAveS, 
CPF nº 679.290.792-87, MF nº 57199664/1, como FiSCAl dos 
Contratos Administrativos abaixo relacionados, firmados pela 
Casa Militar da governadoria do estado.

Nº. coNtRAto Nº EmpREsA
1.     016/2012 ColoMbo exCurSÕeS PASSAgenS e turiSMo ltdA
2.     015/2012 dinAStiA viAgenS e turiSMo ltdA
3.     005/2016 brAgA gonçAlveS & CiA ltdA

II – A referida servidora desempenhará a função de fiscal 
concomitantemente com as outras atividades de seu cargo ou 
função.
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se todas as disposições anteriores.
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
belém / PA, 24 de agosto de 2017.
CéSAr MAurÍCio de Abreu Mello - Cel qoPM rg 21133
Chefe da Casa Militar da governadoria do estado

protocolo: 220434
poRtARiA Nº 239/2017 – cmG, 24 DE AGosto DE 2017
o CHeFe dA CASA MilitAr dA governAdoriA do eStAdo, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando o estabelecido no 
decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013.

REsumo DA poRtARiA DE licENçA pRêmio
portaria n°    : 293/2017, de 25 de agosto de 2017
nº de dias     : 30 (trinta) dias, referente a primeira parcela do 
triênio
Servidora      : rosa de Fátima queiroz das neves
Matrícula      : 55586064/3                 
Cargo            : Assessor especial ii
Período         : 31/08 a 29/09/2017
triênio          : 2014/2017
CArMen lúCiA dAntAS do CArMo
Subchefe da Casa Civil da governadoria do estado   
poRtARiA N°294/2017-sccG,   DE 25 DE AGosto DE 2017
A SubCHeFe dA CASA Civil dA governAdoriA do eStAdo, 
no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto 
s/n° de 01.01.2015, publicado no doe n° 32.798 de 01.01.2015 
e as que lhe foram delegadas pela Portaria n° 2.603/2015-CCg 
de 04.05.2015, publicada no doe n° 32.878 de 05.05.2015 e,
ConSiderAndo  o  que  dispõe  o  artigo 81  da  lei  nº  5.810,  
de  24  janeiro  de 1994  e  ainda  o laudo Médico  nº  32892,  
de 24.08.2017;
reSolve:
ConCeder ao servidor joSé divAn SAntoS dA PenHA, 
id. Funcional nº 19658/1, ocupante do cargo de Auxiliar 
de Atividades Agropecuárias, lotado diretoria de gestão de 
logística/transporte, atuando no nAC, 15 (quinze) dias de 
licença para tratamento de Saúde, no período de 06/07/2017 
a 20/07/2017.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
CASA Civil dA governAdoriA, 25 de Agosto de 2017
CArMen lúCiA dAntAS do CArMo
Subchefe da Casa Civil da governadoria do estado

protocolo: 220481

NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO E 
CIDADANIA

.

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 064/2017-NAc  de 25 de agosto de 2017.
A diretorA de  AdMiniStrAção e FinAnçAS do núCleo de 
ArtiCulAção e CidAdAniA, no uso de suas atribuições legais,
ConSiderAndo o que dispõe os Arts. 145 a 149, da lei nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994; e
ConSiderAndo, o processo nº 2017/366843.
reSolve:
Conceder ao servidor Sidney jorge da Silva vieira, Colaborador 
eventual, CPF nº. 263.959.672-15, ½ (meia) diária para custear 
despesas com viagem no dia 28/08/2017, ao Município de 
vigia, para conduzir o Assessor deste nAC, na solenidade de 
implantação do Programa escola da vida, realizado pelo corpo 
de bombeiro.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se,
núCleo de ArtiCulAção e CidAdAniA, 25 de agosto de 2017.
Suene liMA Colonnelli
diretora de Administração e Finanças

protocolo: 220518
poRtARiA Nº 063/2017-NAc  de 25 de agosto de 2017.
A diretorA de  AdMiniStrAção e FinAnçAS do núCleo de 
ArtiCulAção e CidAdAniA, no uso de suas atribuições legais,
ConSiderAndo o que dispõe os Arts. 145 a 149, da lei nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994; e
ConSiderAndo, o processo nº 2017/366564.
reSolve:
Conceder ao servidor evandro josé Ferreira neves junior, 
Assessor de Análise normativa, matrícula nº 5892676, CPF 
nº. 409.850.912-15, ½ (meia) diária para custear despesas 
com viagem no dia 28/08/2017, no Município de vigia, para 
representar a diretora geral na solenidade de implantação do 
Programa escola da vida, realizado pelo corpo de bombeiro.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se,
núCleo de ArtiCulAção e CidAdAniA, 25 de agosto de 2017.
Suene liMA Colonnelli
diretora de Administração e Finanças

protocolo: 220507

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

poRtARiA
.

poRtARiA Nº 233/2017 – cmG, 24 DE AGosto DE 2017
o CHeFe dA CASA MilitAr dA governAdoriA do eStAdo, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando o estabelecido no 
decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013.
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reSolve:
i- deSignAr o 3º Sgt PM rg 17945 guilHerMe AuguSto 
AlveS nonAto, CPF nº 301.706.132-91, MF nº 5200377/1, 
como FiSCAl do Contrato Administrativo abaixo relacionado, 
firmado pela Casa Militar da Governadoria do Estado.

Nº. coNtRAto Nº EmpREsA
1.     018/2012 AlliAnz SeguroS S/A

II – O referido servidor desempenhará a função de fiscal 
concomitantemente com as outras atividades de seu cargo ou 
função.
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se todas as disposições anteriores.
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
belém / PA, 24 de agosto de 2017.
CéSAr MAurÍCio de Abreu Mello - Cel qoPM rg 21133
Chefe da Casa Militar da governadoria do estado

protocolo: 220447
poRtARiA Nº 244/2017 – cmG, 24 DE AGosto DE 2017
o CHeFe dA CASA MilitAr dA governAdoriA do eStAdo, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando o estabelecido no 
decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013.
reSolve:
 i- deSignAr a ten Cel PM rg 24983 MArtA vAlériA 
Monteiro nAbor, CPF nº 264.792.302-72, MF nº 5674956-1, 
como FiSCAl dos Contratos Administrativos abaixo relacionados, 
firmados pela Casa Militar da Governadoria do Estado.

Nº. coNtRAto Nº EmpREsA
1.     003/2015 eStAção de trAbAlHo Serviço e CoMérCio de MÓveiS ltdA – Me
2.     006/2013 integrAl diStribuidorA e AtACAdiStA ltdA – ePP
3.     008/2013 M.e. dA SilvA brito – Me

II – A referida servidora desempenhará a função de fiscal 
concomitantemente com as outras atividades de seu cargo ou 
função.
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se todas as disposições anteriores.
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
belém / PA, 24 de agosto de 2017.
CéSAr MAurÍCio de Abreu Mello - Cel qoPM rg 21133
Chefe da Casa Militar da governadoria do estado

protocolo: 220463
poRtARiA Nº 235/2017 – cmG, 24 DE AGosto DE 2017
o CHeFe dA CASA MilitAr dA governAdoriA do eStAdo, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando o estabelecido no 
decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013.
reSolve:
i- deSignAr o MAj PM rg 23167 Helde AlAin CorrêA dA 
SilvA, CPF nº 568.002.312-15, MF nº 5630266/1, como FiSCAl 
dos Contratos Administrativos abaixo relacionados, firmados 
pela Casa Militar da governadoria do estado.

Nº. coNtRAto Nº EmpREsA
1.     001/2017 tiCKet SoluçÕeS HdFgt S/A
2.     001/2014 norte loCAdorA de veÍCuloS eireli - ePP
3.     005/2014 norte loCAdorA de veÍCuloS eireli - ePP

II – O referido servidor desempenhará a função de fiscal 
concomitantemente com as outras atividades de seu cargo ou 
função.
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se todas as disposições anteriores.
 dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
belém / PA, 24 de agosto de 2017.
CéSAr MAurÍCio de Abreu Mello - Cel qoPM rg 21133
Chefe da Casa Militar da governadoria do estado

protocolo: 220441
poRtARiA Nº 238/2017 – cmG, 24 DE AGosto DE 2017
o CHeFe dA CASA MilitAr dA governAdoriA do eStAdo, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando o estabelecido no 
decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013.
reSolve:
i- deSignAr o Sd PM rg 38719 diego jorge bArAtA bArroS, 
CPF nº 000.391.162-47, MF nº 57232587/1, como FiSCAl dos 
Contratos Administrativos abaixo relacionados, firmados pela 
Casa Militar da governadoria do estado.

Nº. coNtRAto Nº EmpREsA
1.     002/2017 PlF CoMérCio ltdA-Me
2.     003/2017 ivrS CoMérCio eireli - ePP
3.     011/2013 teleFôniCA brASil S/A

II – O referido servidor desempenhará a função de fiscal 
concomitantemente com as outras atividades de seu cargo ou 
função.
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se todas as disposições anteriores.
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
belém / PA, 24 de agosto de 2017.
CéSAr MAurÍCio de Abreu Mello - Cel qoPM rg 21133
Chefe da Casa Militar da governadoria do estado

protocolo: 220446

poRtARiA Nº 242/2017 – cmG, 24 DE AGosto DE 2017
o CHeFe dA CASA MilitAr dA governAdoriA do eStAdo, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando o estabelecido no 
decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013.
 reSolve:
 i- deSignAr a Subtenente PM rg 20834 Meire MoitinHo 
benteS, CPF nº 403.080.062-91, MF nº 5419344/1, como 
FiSCAl dos Contratos Administrativos abaixo relacionados, 
firmados pela Casa Militar da Governadoria do Estado.

Nº. coNtRAto Nº EmpREsA
1.     005/2013 integrAl diStribuidorA e AtACAdiStA ltdA – ePP
2.     007/2015 W.S.r. MArtinS ServiçoS de AliMentoS eireli- ePP
3.     005/2017 integrAl diStribuidorA e AtACAdiStA ltdA-ePP

II – A referida servidora desempenhará a função de fiscal 
concomitantemente com as outras atividades de seu cargo ou 
função.
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se todas as disposições anteriores.
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
belém / PA, 24 de agosto de 2017.
CéSAr MAurÍCio de Abreu Mello - Cel qoPM rg 21133
Chefe da Casa Militar da governadoria do estado

protocolo: 220458
poRtARiA Nº 232/2017 – cmG, 24 DE AGosto DE 2017
o CHeFe dA CASA MilitAr dA governAdoriA do eStAdo, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando o estabelecido no 
decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013.
reSolve:
i- deSignAr o Cb PM rg 32945 ClAYton MenezeS CunHA, 
CPF nº 752.318.162-72, MF nº 54192517/1, como FiSCAl dos 
Contratos Administrativos abaixo relacionados, firmados pela 
Casa Militar da governadoria do estado.

Nº. coNtRAto Nº EmpREsA
1.     001/2016 ClAro S/A

2.     009/2016 Print Solution Serviço de ProCeSSAMento de doCuMentoS 
ltdA Me

II – O referido servidor desempenhará a função de fiscal 
concomitantemente com as outras atividades de seu cargo ou 
função.
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se todas as disposições anteriores.
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
belém / PA, 24 de agosto de 2017.
CéSAr MAurÍCio de Abreu Mello - Cel qoPM rg 21133
Chefe da Casa Militar da governadoria do estado

protocolo: 220470

.

.

supRimENto DE fuNDo
.

poRtARiA Nº 246/2017 – cmG, 25 DE AGosto DE 2017
o CHeFe dA CASA MilitAr dA governAdoriA do eStAdo, no 
uso de suas atribuições legais.
reSolve
i – Conceder Suprimento de Fundos ao Servidor: joSé joão de 
Azevedo CorrêA-CAP qoPM, Matrícula Funcional nº 5405220-
1, portador do CPF nº 323.792.772-49.
ii – o valor do Suprimento corresponde a r$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), com pronto pagamento.
iii – A despesa a que se refere o item anterior correrá por conta 
de recursos próprios do Estado e terá a seguinte classificação.
04.122.1297.8315                   339030 - r$ 1.000,00 - Material 
de consumo
339039 - r$ 4.000,00 - outros Serv.terc – Pessoa jurídica
Fonte: 0101                             
iv – o valor referido ao item ii vincula-se ao seguinte prazo:
- Período de Aplicação 45 (quarenta e cinco) dias a contar da 
data da emissão da ob e,
- Prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
belém/PA, 25 de agosto de 2017.       
CéSAr MAurÍCio de Abreu Mello – Cel qoPM rg 21133
Chefe da Casa Militar da governadoria do estado

protocolo: 220194

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 247/2017 – cmG, 25 DE AGosto DE 2017                         
o CHeFe dA CASA MilitAr dA governAdoriA do eStAdo, no 
uso de suas atribuições legais, e.
ConSiderAndo: o Processo nº 538/2017-CMg, datado de 
22/08/2017.
reSolve:
i - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias 
aos policiais militares abaixo mencionados, por terem seguido 
viagem para a cidade de São Paulo/SP, a serviço do governo do 
estado.

NomE mf cpf pERíoDo DiÁRiAs
CAP PM rg 20913 joSé joão de 

AzEvEDo CorrêA 5405220/1 323.792.772-49
18 a 

20/08/2017
2,5 

(completas)1° Sgt PM rg 21478 jANio FrAn 
doS SAntoS Pinto 5588430/1 302.155.362-15

dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
belém/PA, 25 de agosto de 2017
CéSAr MAurÍCio de Abreu Mello – Cel qoPM rg 21133
Chefe da Casa Militar da governadoria do estado

protocolo: 220203
poRtARiA Nº 250/2017 – cmG, 25 DE AGosto DE 2017                          
o CHeFe dA CASA MilitAr dA governAdoriA do eStAdo, no 
uso de suas atribuições legais, e.
ConSiderAndo:  o Processo nº 546/2017-CMg, datado de 
22/08/2017
reSolve:
i - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias 
aos policiais militares abaixo mencionados, por terem seguido 
viagem para o município de Salinópolis/PA, a serviço do governo 
do estado.

NomE mf cpf pERíoDo DiÁRiAs

CAP PM rg 31137 luciANA loPeS 
dA SilvA oliveirA 5887488/1 697.857.402-34

18 a 20/08/2017 2,5 
(alimentação)

1° Sgt PM rg 20259 juAREz de 
SouzA liMA 5389780/1 393.469.942-15

3º Sgt PM rg 15603 clAuDEcYR 
AlveS Fé dA Cruz 5122910/1 293.712.952-87

Cb PM rg 28021 joSé NilsoN 
PinHeiro 5795567/1 644.037.002-25

dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
belém/PA, 25 de agosto de 2017
CéSAr MAurÍCio de Abreu Mello – Cel qoPM rg 21133
Chefe da Casa Militar da governadoria do estado

protocolo: 220223
poRtARiA Nº 249/2017 – cmG, 25 DE AGosto DE 2017                         
o CHeFe dA CASA MilitAr dA governAdoriA do eStAdo, no 
uso de suas atribuições legais, e.
ConSiderAndo:  o Processo nº 541/2017-CMg, datado de 
22/08/2017
reSolve:
i - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias 
aos policiais militares abaixo mencionados, por terem seguido 
viagem para o município de Paragominas/PA, a serviço do 
governo do estado.

NomE mf cpf pERíoDo DiÁRiAs

CAP PM rg 31131 joSé RoBERto 
Melo do nASCiMento 588746/1 733.867.232-68

17 a 
19/08/17 2,5 (completas)

Cb PM rg 32628 edWArdo 
joHNAtAs nASCiMento dA SilvA 54193299-1 510.614.222-91

dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
belém/PA, 25 de agosto de 2017
CéSAr MAurÍCio de Abreu Mello – Cel qoPM rg 21133
Chefe da Casa Militar da governadoria do estado
                                                                         

protocolo: 220211
poRtARiA Nº 248/2017 – cmG, 25 DE AGosto DE 2017                        
o CHeFe dA CASA MilitAr dA governAdoriA do eStAdo, no 
uso de suas atribuições legais, e.
ConSiderAndo: o Processo nº 539/2017-CMg, datado de 
22/08/2017
reSolve:
i - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias 
aos policiais militares abaixo mencionados, por terem seguido 
viagem para o município de Paragominas/PA, a serviço do 
governo do estado.

NomE mf cpf pERíoDo DiÁRiAs

MAj PM rg 29204 joSé de jeSuS 
pAlHEtA júnior 5217668/1 402.117.702-72

18 a 
19/08/17 1,5 (completas)

2° Sgt PM rg 17810 CArloS ivAN 
rodrigueS dA SilvA 5197309/1 330.551.652-68

3° Sgt PM rg 19853 rAiMundo 
benedito NoGuEiRA MArinHo 5360374/1

 
297.773.482-15

dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
belém/PA, 25 de agosto de 2017
CéSAr MAurÍCio de Abreu Mello – Cel qoPM rg 21133
Chefe da Casa Militar da governadoria do estado
                                                                         

protocolo: 220206
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

poRtARiA
.

poRtARiA Nº 538/2017-pGE.G., 24 de agosto de 2017
A Procuradora-geral Adjunta Administrativa, no uso das suas 
atribuições legais …
reSolve:
trAnSFerir o gozo de férias dos servidores abaixo relacionados:

Nome id. funcional portaria de concessão Novo período
Susanne Schnoll Petrola 55589692/1 nº 495/2017-Pge.g de 04.08.17 16.09 a 15.10.17
eder lima dos Santos 5892315/2 nº 495/2017-Pge.g de 04.08.17 18.09 a 17.10.17

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
SorAYA FernAndeS dA SilvA leitAo
Procuradora-geral Adjunta Administrativa

protocolo: 220449

licENçA pRêmio
.

poRtARiA Nº 536/2017-pGE.G, 24 de agosto de 2017
A Procuradora-geral Adjunta Administrativa, no uso das suas 
atribuições legais...
reSolve:
ConCeder ao servidor edSon dA SilvA liMA, id. Funcional 
3153177/1, 30 (trinta) dias de licença prêmio referente a 2ª 
parcela do triênio 1999/2002, no período de 23.08 a 21.09.17.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
SorAYA FernAndeS dA SilvA leitAo
Procuradora-geral Adjunta Administrativa

protocolo: 220465

DEsiGNAR sERviDoR
.

poRtARiA Nº 535/2017-pGE.G., 24 de agosto de 2017
A Procuradora-geral Adjunta Administrativa, no uso das suas 
atribuições legais …
reSolve:
deSignAr o Procurador do estado diego leAo CAStelo 
brAnCo, id. Funcional nº 5902820/2, para responder pela 
Procuradoria da divida Ativa, por motivo de gozo de residual de 
férias da titular AnA CArolinA lobo gluCK PAul PerACCHi, 
id. Funcional nº 57234659/2, no período 23.08 a 06.09.17.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
SorAYA FernAndeS dA SilvA leitão
Procuradora-geral Adjunta Administrativa

protocolo: 220474
poRtARiA Nº 537/2017-pGE.G., 24 de agosto de 2017
A Procuradora-geral Adjunta Administrativa, no uso das suas 
atribuições legais …
reSolve:
deSignAr a servidora roSAne MArtinS MAtoS, id. funcional 
nº 57191383/1, para responder pela Coordenação do núcleo 
de Controle interno, por motivo de férias do titular FAbriCio 
CelSo SAMPAio de AndrAde, id. funcional nº 55589491/2, no 
período 09.08 a 07.09.17.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
SorAYA FernAndeS dA SilvA leitão
Procuradora-geral Adjunta Administrativa

protocolo: 220459

supRimENto DE fuNDo
.

poRtARiA Nº 543/2017-pGE.G., 25 de agosto de 2017.
A Procuradora-geral Adjunta Administrativa, no uso das suas 
atribuições legais...
ConSiderAndo o decreto estadual nº 1.180/2008 e a Portaria 
444/2015;
reSolve:
ConCeder ao servidor Paulo Sergio Fernandes do nascimento, 
Motorista, id. Funcional 6120016/1, portador do CPF n° 
137.492.502-00, Suprimento de Fundos no valor de r$ 700,00 
(setecentos reais), o qual deverá observar a classificação 
orçamentária abaixo:
25101.03.092.1424.6806 – 339033 – r$ 400,00
25101.03.092.1424.6806 – 339039 – r$ 300,00
o Prazo para aplicação deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar 
da data da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de 
contas ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, após o término da 
aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
SorAYA FernAndeS dA SilvA leitão
Procuradora-geral Adjunta Administrativa

protocolo: 220548
poRtARiA Nº 545/2017-pGE.G., 25 de agosto de 2017.
A Procuradora-geral Adjunta Administrativa, no uso das suas 
atribuições legais...
ConSiderAndo o decreto estadual nº 1.180/2008 e a Portaria 
444/2015;

reSolve:
ConCeder ao servidor david da Silva neto, Assistente de 
Procuradoria, id. Funcional 55589343/1, portador do CPF 
n°166.851.642-04, Suprimento de Fundos no valor de r$ 
2.880,00 (dois mil e oitocentos e oitenta reais), o qual deverá 
observar a classificação orçamentária abaixo:
25101.03.122.1297.8338 – 339033 – r$ 780,00
25101.03.122.1297.8338 – 339039 – r$ 300,00
25101.03.122.1297.8338 – 339030 – r$ 1.800,00
o Prazo para aplicação deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar 
da data da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de 
contas ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, após o término da 
aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
SorAYA FernAndeS dA SilvA leitão
Procuradora-geral Adjunta Administrativa

protocolo: 220552
poRtARiA Nº 544/2017-pGE.G., 25 de agosto de 2017.
A Procuradora-geral Adjunta Administrativa, no uso das suas 
atribuições legais...
ConSiderAndo o decreto estadual nº 1.180/2008 e a Portaria 
444/2015;
reSolve:
ConCeder ao servidor Paulo Fernando Pinheiro Martins, 
Motorista, id. Funcional 55589376/1 portador do CPF 
n°596.886.702-78, Suprimento de Fundos no valor de r$ 
700,00 (setecentos reais), o qual deverá observar a classificação 
orçamentária abaixo:
25101.03.092.1424.6806 – 339039 – r$ 300,00
25101.03.092.1424.6806 – 339033 – r$ 400,00
o Prazo para aplicação deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar 
da data da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de 
contas ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, após o término da 
aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
SorAYA FernAndeS dA SilvA leitAo
Procuradora-geral Adjunta Administrativa

protocolo: 220550

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 542/2017 – pGE.G., 25 de agosto de 2017.
A Procuradora-geral Adjunta Administrativa, no uso das suas 
atribuições legais...
ConSiderAndo o art.145 da lei 5.810/94;
reSolve:
ConCeder, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 1 ½ 
diária ao servidor Kaldy ney Pinto barbosa, Motorista, id. Funcional 
55589380/1, para obtenção de cópia e certidão de trânsito em 
julgado referente aos processos nº 00062484420138140039 e 
00006357720128140039, no período de 28 e 29.08.2017.
local de origem: belém/PA
local de destino: Paragominas/PA
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
SorAYA FernAndeS dA SilvA leitão
Procuradora-geral Adjunta Administrativa

protocolo: 220478

FUNDAÇÃO PROPAZ

.

poRtARiA Nº 387 DE 25 DE AGosto DE 2017
o PreSidente dA FundAção ProPAz, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doe nº 32.798, 
de 1º de janeiro de 2015, bem como através da lei 8.097 de 01 
de janeiro de 2015 e ainda,
ConSiderAndo, o disposto na resolução nº 16.588, de 28 de 
fevereiro de 2002, do tribunal de Contas do estado, publicada no 
doe de 12 de março de 2002, o disposto na PortAriA nº 448, 
de 13 de setembro de 2002, da Secretaria do tesouro nacional, 
do Ministério da Fazenda, publicado no doe de 17 de setembro 
de 2002 e o decreto Federal nº 5.992 de 19 de dezembro de 
2006, e ainda de acordo com o ProCeSSo 2017/362323.
reSolve:
i - Autorizar a concessão de diárias ao Sr. joSé joão MorAeS 
CAvAlCAnte, Colaborador eventual, rg: 2093361, CPF: 
105.108.262-53, que irá viajar para o viajar para os municípios 
de São geraldo do Araguaia, bom jesus do tocantins, jacundá, 
goianésia e tailândia/PA, no período de 14/08 a 01/09/2017, com 
o objetivo de realizar ações de cidadania através da caravana do 
ProPAz Cidadania nos municípios supracitados.
ii -  Conceder de acordo com as bases legais vigentes 18 e 
½ (dezoito e meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará 
conforme o item i.
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
jorge Antonio SAntoS bittenCourt
Presidente da Fundação ProPAz

protocolo: 220029

sEcREtARiA DE EstADo DE 
ADmiNistRAção

.

licENçA pARA tRAtAmENto DE sAúDE
.

poRtARiA Nº 278 /2017 – DE 24 DE AGosto DE 2017.
o diretor de AdMiniStrAção e FinAnçAS em exercício, no 
uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PortAriA 
nº 560/2017-gS/SeAd, de 14/08/2017, publicada no doe nº. 
33.440, de 18/08/2017, e;
ConSiderAndo o disposto no art. 81 da lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e, ainda, o Atestado Médico com Cid: r05;
ConSiderAndo o Processo nº 2017/285328;
reSolve:
i – ConCeder à servidora gAbrielA Couteiro duArte, id. 
Funcional       nº 5926863/1, ocupante do cargo de técnico 
em gestão Pública, lo tada na Coordenadoria de Planejamento 
e Seleção de Pessoas – dPP/SeAd, 01 (um) dia de licença para 
tratamento de Saúde, no dia 03 de julho de 2017.
ii – os efeitos desta Portaria retroagirão a 03.07.2017.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
SeCretAriA de eStAdo de AdMiniStrAção, beléM 24 de 
AgoSto de 2017.

FAbriCio luiz MArqueS de ArAujo
diretor de Administração e Finanças, em exercício.

protocolo: 220031

outRAs mAtéRiAs
.

poRtARiA Nº 277/2017-DAf/sEAD DE 24 DE AGosto DE 
2017.
o diretor de AdMiniStrAção e FinAnçAS em exercício, no 
uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PortAriA 
nº 560/2017-gS/SeAd, de 14/08/2017, publicada no doe nº. 
33.440 de 18/08/2017 e;
ConSiderAndo o Processo nº.2017/357313;
r e S o l v e:
trAnSFerir por necessidade de serviço, o período de Férias 
concedido, através da Portaria nº. 273/2017-dAF/SeAd, de 21 
de agosto de 2017, publicado no doe nº. 33.442, de 22.08.2017, 
à servidora MAruSCA Silene SAntoS PAlHetA, id. Funcional 
nº 5898717/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, 
lotada na diretoria de gestão Política de Saúde ocupacional 
do Servidor – dSo/SeAd, de 04/09/2017 a 03/10/2017 para 
15/09/2017 a 14/10/2017.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
SeCretAriA de eStAdo de AdMiniStrAção, 24 de AgoSto 
de 2017.
FAbriCio luiz MArqueS de ArAujo
diretor de Administração e Finanças, em exercício.

protocolo: 220030

poRtARiA Nº 280/2017 - DAf/sEAD, DE 25 DE AGosto DE 2017
o DiREtoR DE ADmiNistRAção E fiNANçAs em exercício, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 
nº 560/2017-gS/SeAd de 14/08/2017 publicada no doe nº. 
33.440 de 18/08/2017, e;
ConSiderAndo o Art. 145 da lei nº.5.810 de 24.01.1994 e o 
Processo nº. 2017/367682;
REsolvE:
Conceder de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) 
diárias a servidora AlicE viANA soAREs moNtEiRo, 
identidade Funcional nº. 5194334/6, ocupante do cargo de 
Secretária de estado de Administração, que viajará ao município 
de nova timboteua/PA no dia 26.08.2017, a fim de participar 
da Comitiva do Senhor governador na inauguração das obras 
de reforma e ampliação da delegacia de Polícia no referido 
município.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
SeCretAriA de eStAdo de AdMiniStrAção, 25 de AgoSto 
de 2017.

FAbriCio luiz MArqueS de ArAujo
diretor de Administração e Finanças, em exercício

poRtARiA Nº 281/2017 - DAf/sEAD, DE 25 DE AGosto DE 2017
o DiREtoR DE ADmiNistRAção E fiNANçAs em exercício, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 
nº 560/2017-gS/SeAd de 14/08/2017 publicada no doe nº. 
33.440 de 18/08/2017, e;
ConSiderAndo o Art. 145 da lei nº.5.810 de 24.01.1994 e o 
Processo nº. 2017/367696;
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REsolvE:
i- Autorizar o servidor josE mARiA costA DE cARvAlHo, 
id. Funcional nº. 55587301/1, ocupante do cargo de Motorista, 
lotado no gabinete da Secretária – gAb/SeAd, a viajar ao 
município de nova timboteua/PA, no dia 26.08.2017, a fim de 
conduzir a titular desta Secretaria, em cumprimento a agenda de 
trabalho, no referido município.
ii- Conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) 
diária ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
SeCretAriA de eStAdo de AdMiniStrAção, 25 de AgoSto 
de 2017.

FAbriCio luiz MArqueS de ArAujo
diretor de Administração e Finanças, em exercício

protocolo: 220628

GovERNo Do EstADo Do pARÁ
sEcREtARiA DE EstADo DE ADmiNistRAção

sEcREtARiA DE EstADo DE sEGuRANçA púBlicA E 
DEfEsA sociAl

políciA civil Do EstADo Do pARÁ
coNcuRso púBlico pARA pRovimENto DE cARGos 
DE NívEl supERioR DAs cARREiRAs policiAis DE 
iNvEstiGADoR DE políciA civil, DE EscRivão DE 

políciA civil E pApiloscopistA.
coNcuRso púBlico c-203

EDitAl Nº 59/2017 – sEAD/pcpA, 25 DE AGosto DE 2017
A SeCretAriA de eStAdo de AdMiniStrAção – SeAd/PA 
representada pela sua Secretária de estado e a PoliCiA Civil 
do eStAdo do PArá – PCPA, representada pelo seu delegado-
geral, considerando a prerrogativa da Administração Púbica de 
rever seus atos, tornam pública a retificação do Anexo do EDITAL 
nº 57/2017 – SeAd/PCPA, 01 de AgoSto de 2017, com a 
inclusão do item “b” para convocação dos candidatos portadores 
de deficiência, nos termos do Anexo do presente edital.
o presente edital entrará em vigor na data de sua publicação.

belém, 25 de agosto de 2017.
AlicE viANA soAREs moNtEiRo
Secretária de estado de Administração

RilmAR fiRmiNo DE sousA
delegado geral da Polícia Civil

ANExo
b) Cargo: S01 - inveStigAdor de PolÍCiA Civil – iPC - 
deFiCienteS
vaga: PArá
Class. 1º 
etapa inscrição Candidato

1º 172.229-8 joSé SoniMAr de SouSA MAtoS júnior [deFiC.] 
2º 162.823-2 rubenS vAloiS FerreirA doS SAntoS junior [deFiC.] 
3º 100.535-9 CHriStiAn PereirA MAgAlHAeS roCHA [deFiC.] 
4º 100.657-6 tAtiAne botelHo liSboA [deFiC.] 
5º 147.090-6 tAYron SouzA doS SAntoS [deFiC.] 
6º 101.003-4 AdAAo doS SAntoS [deFiC.] 
7º 100.530-8 gAbriel niColAu ribeiro dA SilvA [deFiC.]  (Sub judiCe)
8º 100.514-6 ivAnildo AlveS doS SAntoS [deFiC.]  (Sub judiCe)
9º 100.036-5 edinAldo ArAujo dourAdo [deFiC.] 
10º 175.897-7 joAo riCArdo MACHAdo MendeS junior [deFiC.] 

b) Cargo: S02 - eSCrivão de PolÍCiA Civil – ePC - 
deFiCienteS
vaga: PArá
Class. 1º 
etapa inscrição Candidato

1º 140.850-0 iSAAC MAtiAS doS SAntoS [deFiC.] 
2º 101.488-9 AleSSAndrA FernAndA MArtinS rodrigueS [deFiC.] 
3º 143.203-6 HYAgo MACiel FAriAS [deFiC.] 

protocolo: 220629

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

licENçA pARA tRAtAmENto DE sAúDE
.

poRtARiA Nº 273 de 24 de agosto de 2017
ConCeder, aos servidores abaixo discriminados, licença para 
tratamento de Saúde, de acordo com o Art. 81 da lei nº 5.810 
de 24.01.94(regime jurídico).
A presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 27 de 
março de 2017.

            Nome     matrícula          período 
Francisco luis Castelo da Costa 5231302/1 27 a 28/3/2017

Adriana vilhena nobrega 57188292/3 15 a 29/4/2017
Aline Mizozoe de Amorim Mesquita 57232339/1 29/4 a 29/5/2017

Alaine jose Araujo da Silva 54184793/3 08 a 09/5/2017

Cely roseli Costa da Costa 54180319/2 16 a 20/5/2017
Marcia Cristina barbosa do nascimento 57205670/2 31/5 a 09/6/2017
Marcia Cristina barbosa do nascimento 57205670/2 22/6 a 11/7/2017

Adriana vilhena nobrega 57188292/3 26/7 a 13/8/2017

josé Moreira Sales
diretor Administrativo e Financeiro

protocolo: 220369

coNtRAto
.

coNtRAto: 110/2017
pRocEsso N. 2017/366002
CHAMAdA PúbliCA n.º. 016/2017.
objeto: Prestação de serviço na área da saúde aos segurados 
titulares e dependentes do iASeP.
data de Assinatura:11.08.2017
vigência: 11.08.2017 a 11.08.2018
Projeto Atividade: 8242
Fonte/recurso: 0261
elemento de despesa: 339039
valor estimado: r$ 60.000,00
ContrAtAdA: SuPer neuro ServiçoS de SAúde ltdA - Me
CPFj nº. 09.099.452/0001-47
endereço: tv. 14 de Março, nº.2019,bairro nazaré, município 
belém/PA, CeP:66.035-180
telefone: (93)   3243-6611
ordenador: ÍriS AYreS de Azevedo gAMA

protocolo: 220475
coNtRAto: 108/2017
pRocEsso N. 2017/260710
CHAMAdA PúbliCA n.º.016 /2017.
objeto: Prestação de serviço na área da saúde aos segurados 
titulares e dependentes do iASeP.
data de Assinatura:25.08.2017
vigência: 25.08.2017 a  25.08.2018
Projeto Atividade: 8242
Fonte/recurso: 0261
elemento de despesa: 339039
valor estimado: r$ 60.000,00
ContrAtAdA: M. AliCe CoutinHo CHAveS - Me - CorPo 
terAPiA e FiSioterAPiA
CPFj nº. 22.161.197/0001-83
endereço: Av. Alcindo Cacela, nº.471, tel: (91)3349-6312, bairro 
umarizal, município beléM/PA,CeP:66.006-000
telefone: ( 91) 3349-6312
ordenador: ÍriS AYreS de Azevedo gAMA
coNtRAto:109/2017
pRocEsso N. 2017/343596
CHAMAdA PúbliCA n.º.002/2017.
objeto: Prestação de serviço na área da saúde aos segurados 
titulares e dependentes do iASeP.
data de Assinatura:25.08.2017
vigência:25.08.2017 a 25.08.2018
Projeto Atividade: 8242
Fonte/recurso: 0261
elemento de despesa: 339039
valor estimado: r$ 60.000,00
ContrAtAdA: CliniCA + vidA de MediCinA diAgnoStiCA 
ltdA
CPFj nº. 05.097.571/0001-00
endereço: tv. rui bArboSA, nº.146,bairro Centro, município 
CAPAneMA/PA, CeP:68.700-140
telefone :(91)   3462-5640
ordenador: ÍriS AYreS de Azevedo gAMA

protocolo: 220078

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

tERmo ADitivo A coNtRAto 
pRocEsso Nº 2017/19854
termo Aditivo: 2º
data da Assinatura: 25/08/2017
Justificativa: alteração no quadro societário
Contrato: 074  
exercício: 2015
dotação orçamentária: 8242- 0261 - 339039
Contratada: ClÍniCA ultrASSonogrAFiCA ltdA – CieSCA 
diAgnÓStiCo
CnPj nº. 05.021.092/0001-00
endereço: tv. turiano Meira, nº.672, bairro: 
Santissimo,CeP:68.005-430,Santarém/PA
ordenador: iriS AYreS de Azevedo gAMA

protocolo: 220188

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 269 de 21 de agosto de 2017
ConCeder, 04 e 1/2(quatro e meia)diárias aos servidores, 
rejAne MAriA SeixAS oliveirA, matricula nº 4007999/1, 
cargo técnico de Administração e Finanças, CelSo luiS 
nogueirA liMA matrícula nº 3156982/1, cargo Assistente 

Administrativo, FeliPe luCAS doS SAntoS, matricula nº 
57232972/1, cargo Assistente Administrativo e, Arlindo liMA 
PAivA, matrícula nº 12130/1, cargo Motorista, lotado na dAF/
gerência de Administração de Serviços, de conformidade com a 
lei nº 5.810 de 24/01/1994, Art. 127 inciso iii, para fazer face 
as despesas com alimentação e hospedagem, nos municípios de 
Marabá, Paragominas e rondon do Pará/PA, no período de 28/08 
a 01/09/2017, a fim de desenvolver atividades, inerentes ao 
termo de concessão de uso e doação dos bens móveis, visando 
melhor controle do inventário Patrimonial deste instituto, do ano 
2017.
A presente Portaria entrará em vigor a partir do dia 28 de agosto 
de 2017.
iriS AYreS de Azevedo gAMA
Presidente

protocolo: 220347

féRiAs
.

 
poRtARiA Nº 264 de 16 de agosto de 2017
ConCeder aos servidores deste instituto, 30 (trintA) dias 
de férias regulamentares, no mês Setembro/2017, conforme 
quadro demonstrativo anexo.
josé Moreira Sales
diretor Administrativo e Financeiro

NomE mAtRiculA pERíoDo 
AQuisitivo

pERíoDo 
coNcEssivo

AleSSAndrA FurtAdo SilvA 55590151/2 2016/2017 04.09 A 03.10.2017
CArlA de oliveirA brASil Monteiro 57174938/2 2015/2016 04.09 A 03.10.2017

edvAldo CorreA doS SAntoS 2009692/1 2016/2017 11.09 A 10.10.2017
FrAnCiAnA leAo diAS 3154700/1 2016/2017 04.09 A 03.10.2017

FrAnSueli de FAtiMA MAgAlHAeS 3154912/1 2016/2017 04.09 A 03.10.2017
HelenA dioMedeS FerreirA 57234649/4 2016/2017 04.09 A 03.10.2017

luCidAlvA CHAgAS de AndrAde 3166821/1 2015/2016 04.09 A 03.10.2017
joão bAtiStA doS SAntoS 3154904/1 2016/2017 04.09 A 03.10.2017

MArCiA bAtiStA de MenezeS 3157652/1 2016/2017 04.09 A 03.10.2017
MAriA juCenirA SouSA dA SilvA 3157946/1 2015/2016 04.09 A 03.10.2017
MAriA rAiMundA nuneS CoStA 57193111/2 2016/2017 05.09 A 04.10.2017

MArinA liMA WAnderleY 57232185/1 2016/2017 04.09 A 03.10.2017
MAriSA roCHA lobAto 3155960/1 2015/2016 04.09 A 03.10.2017

MelquiAdeS benteS dA SilvA 5063175/1 2016/2017 15.09 A 14.10.2017
PAulo Henrique AlMeidA  

do nASCiMento 6121365/1 2015/2015 04.09 A 03.10.2017

SAndro CArdeiro loretto 55585806/2 2016/2017 11.09 A 10.10.2017
protocolo: 220290

outRAs mAtéRiAs
.

Edital de convocação nº 01/2017-coNfis
Considerando a necessidade de composição do Conselho Fiscal 
(ConFiS), Órgão de Fiscalização da gestão Administrativa e 
economica Financeira do iASeP;
Considerando os termos do regimento interno do iASeP, artigo 
7º do decreto nº 2.502/2010, incisos iv, v, vi;
Considerando os termos do regimento interno do iASeP, artigo 
8º do decreto nº 2.502/2010, os membros do Conselho Fiscal 
deverão ser escolhidos dentre pessoas diplomadas em curso 
de nível superior, com conhecimentos em assuntos de natureza 
contábil, econômica e financeira;
Solicitamos aos Sindicatos de Servidores e Associações de Classe 
que encaminhem lista tríplice, indicando representante para as 
seguintes categorias no Conselho, para o biênio 2017/2018.
• Representante dos aposentados do Estado;
• Representante dos servidores civis ativos;
• Representante dos militares ativos.
A lista tríplice deverá ser encaminhada ao iASeP, travessa dom 
romoaldo de Seixas nº 1563, bairro umarizal, CeP: 66055-200, 
no prazo de 15 dias a contar desta publicação, contendo o nome 
completo, rg, CPF e telefones de contatos dos indicados.
                 belém/PA, 24 de agosto de 2017.
                  iris Ayres de Azevedo gama
                  Presidente/iASeP

protocolo: 220375

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO 
PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO 
PARÁ

.

.

.

poRtARiA
.

poRtARiA Nº 195 DE 23 DE AGosto DE 2017
A diretora de Administração e Finanças do instituto de gestão 
Previdenciária do estado do Pará - igePrev, no uso das atribui-
ções que lhe foram conferidas pela PortAriA nº 112/2013, de 
11/04/2013 publicada no doe nº 32.376 de 15/04/2013.



 diário oFiCiAl nº 33446  11Segunda-feira, 28 de AGOSTO de 2017

ConSiderAndo o falecimento do genitor da servidora Maria 
do Socorro Arias de Souza, ocorrido em 08 de agosto de 2017 
e especialmente o que dispõe no Art. 72, inciso iii, da lei nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994.
reSolve:                                                                                                                                        
i – Autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa 
da família a servidora Maria do Socorro Arias de Souza, ocupante 
do cargo de técnico Previdenciário A, matrícula nº 57190199/6, 
lotada no gerência de Concessão de benefícios, no período de 08 
de agosto de 2017 a 15 de agosto de 2017, conforme certidão de 
óbito nº 067595 01 55 2017 4 00412 046 0160879 41.
ii –esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a data de 08 de agosto de 2017.
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 23 de 
agosto de 2017.
eudézia Martins d’Angelo
diretora de Administração e Finanças

protocolo: 220231

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

DEsiGNAR fiscAl DE coNtRAto
.

poRtARiA Nº 177 DE 25 DE AGosto DE 2017.
o diretor gerAl dA eSColA de governAnçA PúbliCA 
do eStAdo do PArá – egPA no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela lei nº 6.569 de 06 de agosto de 2003 e 
posteriores alterações e que lhe foram delegadas pelo decreto 
governamental de 01/01/2015, publicado no doe nº. 32798 de 
01 de janeiro de 2015, e; 
ConSiderAndo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro 
de 2013.
reSolve:
Art. 1º - deSignAr a servidora AndreA guSMão brito, 
matrícula nº. 5888196, CPF: 513616042-04, ocupante do cargo 
de Secretária de Coordenação, para exercer o encargo de Fiscal 
do Contrato nº 011/2017, firmado pela Escola de Governança 
Pública do estado do Pará com a empresa KAPA CAPitAl 
ltdA-Me : CnPj: 13.279.768/0001-98 , que tem por objetivo 
contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, 
higiene e conservação predial, desta Autarquia.
 Art. 2º - designar o servidor , Cláudio MArCelo de MirAndA 
PinHeiro, matrícula nº 5912774, ocupante do cargo de 
Secretário de Coordenação, matrícula nº 57195903, para, na 
ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
Art. 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
ruY MArtini SAntoS FilHo
diretor geral

protocolo: 220125

sEcREtARiA DE EstADo DA 
fAzENDA

.

poRtARiA
.

suBsEcREtÁRiA / DiREtoRiA DE ADmiNistRAção
poRtARiA Nº 1940 DE 23 DE AGosto DE 2017
trAnSFerir o período de gozo de férias do servidor Antonio 
CArloS botelHo de MorAeS, id Func nº 50075/1, Fiscal 
de receitas estaduais-c, lotado na ueCoMt de Curralinho/
CeCoMt Mercadorias em trânsito, do mês de agosto/2017 para 
o período de 01/12/2017 a 30/12/2017, referente ao exercício 
de 28/07/2016 a 27/07/2017.
poRtARiA Nº 1941 DE 23 DE AGosto DE 2017
trAnSFerir o período de gozo de férias da servidora luAnA 
CAMillY PAStAnA de bArroS, id Func nº 5914810/1, Fiscal 
de receitas estaduais-a, lotada no tribunal Administrativo 
de recursos Fazendários, do mês de setembro/2017 para o 
período de 01/02/2018 a 02/03/2018, referente ao exercício de 
29/07/2016 a 28/07/2017.
poRtARiA Nº 1942 DE 23 DE AGosto DE 2017
ConCeder ao servidor CArloS Alberto vieirA, id Func nº 
54188119/1, Auditor Fiscal de receitas estaduais-b, lotado na 
CerAt de Paragominas, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 01/09/2017 a 30/09/2017, correspondentes ao 
triênio de 09/11/2007 a 08/11/2010.

poRtARiA Nº 1943 DE 23 DE AGosto DE 2017
ConCeder à servidora MAriA rAiMundA MArtinS de deuS 
e SilvA, id Func nº 2057921/4, Auditor Fiscal de receitas 
estaduais-c, lotada na CeeAt de grandes Contribuintes, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 19/09/2017 
a 18/10/2017, correspondentes ao triênio de 02/01/2002 a 
01/01/2005.
poRtARiA Nº 1944 DE 23 DE AGosto DE 2017
ConCeder à servidora MAriA gorete de SouSA PAntojA, 
id Func nº 5570000/1, Auditor Fiscal de receitas estaduais-c, 
lotada na CerAt de belém, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 20/09/2017 a 19/10/2017, correspondentes ao 
triênio de 26/11/2011 a 25/11/2014.
poRtARiA Nº 1945 DE 23 DE AGosto DE 2017
ConCeder ao servidor MilSon edMAr dA SilvA xAvier, id 
Func nº 5096952/1, Fiscal de receitas estaduais-c, lotado na 
CeCoMt do gurupi, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 01/10/2017 a 30/10/2017, correspondentes ao 
triênio de 01/09/2013 a 31/08/2016.
poRtARiA Nº 1946 DE 23 DE AGosto DE 2017
ConCeder à servidora jAne do SoCorro CArneiro goMeS, 
id Func nº 5128200/1, Fiscal de receitas estaduais-c, lotada na 
CetrAt de belém, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 02/10/2017 a 31/10/2017, correspondentes ao triênio de 
11/05/2002 a 10/05/2005.
poRtARiA Nº 1947 DE 23 DE AGosto DE 2017
ConCeder 32 (trinta e dois) dias de licença para tratamento 
de Saúde, à servidora joSiAne SeixAS de oliveirA, id Func 
nº 227749/3, Auditor Fiscal de receitas estaduais-c, lotada na 
julgadoria de Primeira instância, no período de 04/07/2017 a 
04/08/2017.
poRtARiA Nº 1948 DE 23 DE AGosto DE 2017
ConCeder 32 (trinta e dois) dias de licença para tratamento 
de Saúde, à servidora Cilene de CASSiA reiS CAlvinHo, id 
Func nº 85588/1, nutricionista, lotada na Célula de gestão de 
Pessoas/dAd, no período de 12/07/2017 a
12/08/2017.
poRtARiA Nº 1949 DE 23 DE AGosto DE 2017
ConCeder 15 (quinze) dias de licença por Motivo de doença em 
Pessoa da Família, à servidora terezA CriStinA SAdAlA doS 
SAntoS vilHenA, id Func nº 3832/1, Assistente Administrativo, 
lotada na Célula de gestão de Pessoas/dAd, no período de 
19/07/2017 a 02/08/2017.
poRtARiA Nº 1950 DE 23 DE AGosto DE 2017
trAnSFerir o período de gozo de férias da servidora terezA 
CriStinA SAdAlA doS SAntoS vilHenA, id Func nº 3832/1, 
Assistente Administrativo, lotada na Célula de gestão de Pessoas/
dAd, do mês de julho/2017 para o período de 03/08/2017 a 
01/09/2017, referente ao exercício de 13/06/2014 a 12/06/2015.

protocolo: 220530

DEsiGNAR fiscAl DE coNtRAto
.

poRtARiA Nº1935 DE 24 DE AGosto DE 2017
A SubSeCretáriA dA AdMiniStrAção tributáriA e a dire-
torA de AdMiniStrAção,  no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela PortAriA nº 1.597 de 23/09/2016 (publicada 
no d.o.e. nº 33.220 de 27/09/2016),
 r e S o l v e M:
 revogAr, os efeitos da PortAriA nº 179 de 06 de Feverei-
ro de 2014, publicada no doe, que designou a servidora do-
LORES FERREIRA SANTOS VALENTE, Identificação Funcional nº 
57266/2, Administradora, lotado na CeCoMt –Portos e Aeropor-
tos, para atuar como fiscal do Contrato nº 006/2013 - Carlos 
Augusto damous.
 deSignAr as servidoras MAriA leidA rodrigueS 
PIMENTEL, Identificação Funcional nº 00086320-01, 
Assistente Administrativa e terezA CriStinA doS SAntoS 
SERRA, Identificação Funcional nº 0325113602, Assistente 
Administrativa, ambas lotadas na CeCoMt – Portos e Aeroportos,  
para atuar respectivamente como Fiscal e Fiscal Substituto 
do Contrato nº 006/2013/SEFA, firmado entre a SEFA e o SR. 
CArloS AuguSto dAMouS MAgAlHãeS, que tem por objeto 
do presente contrato a locação, pela Secretaria de estado da 
Fazenda, de imóvel não residencial situado na rua boaventura da 
Silva, nº 1672, bairro umarizal, belém/PA, para sediar a unidade 
fazendária da CeCoMt/ Portos e Aeroportos.esta Portaria entra 
em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.
 MAriA rute toSteS dA SilvA Subsecretária da Administração 
tributária
MYlÈne CoelHo FrAnCo MArqueS diretora de Administração 
em exercício - SeFA/PA

protocolo: 220050

coNtRAto
.

coNtRAto: 045/2017/sEfA
DispENsA DE licitAção Nº 017/2017
objeto: Aquisição de equipamentos de refrigeração do tipo Split, 
sem instalação, de acordo com as especificações contidas no 
Processo nº 002017730014540-7/SiAt/SeFA.
valor: r$ 27.078,00
data da Assinatura: 21/08/2017
vigência:21/08/2017 a 31/12/2017
orçamento: 17101.04.123.1424.8251
natureza da despesa: 44.90.52 - Fonte de recursos: 0176
Contratada: iMPerAdor dAS MAquinAS ltdA, inscrita no 
CnPj/MF sob o nº 15.340.094/0001-15, com sede na rua vinte 
e oito de Setembro, nº 1072, bairro reduto, CeP n° 66053-355, 
belem/PA.
ordenador: nilo eMAnoel rendeiro de noronHA

protocolo: 220215

DiÁRiA
.

A suBsEcREtÁRiA DA ADmiNistRAção tRiButÁRiA e a 
DiREtoRA DE ADmiNistRAção DA sEcREtARiA DE Es-
tADo DA fAzENDA, no uso das atribuições que lhes foram 
delegadas pela PortAriA nº 1.597/2016-gS de 23.09.2016, 
publicada no doe nº 33.220, de 27.09.2016. Considerando o 
disposto no art. 145 § 1º da lei nº 5810, de 24 de janeiro de 
1994, o decreto nº 2.819 de 06.09.94
• Maria Rute Tostes da Silva                                                              Rutilene 
de Fatima da Fonseca garcia
Subsecretária da Administração tributária                                              diretora 
de Administração - dAd PortAriA
poRtARiA Nº 1906 de 22 de agosto de 2017, Autori-
zAr 14 e 1/2  diárias servidor joAo goMeS dA Cruz FilHo, 
nº 0324856901, MotoriStA, MerCAdoriAS eM trânSito, 
objetivo de condução do veiculo, no período de 21.08.2017 a 
04.09.2017, no trecho belém/rondon do Pará/Marabá/reden-
ção/belém.
poRtARiA Nº1907 de 22 de agosto de 2017, AutorizAr  
14 e 1/2  diárias  servidor neMiAS CArvAlHo dA SilvA, nº 
0505932102, MotoriStA MerCAdoriA eM trAnS. objetivo de 
conduzir veículo, no período de 31.08.2017 a 14.09.2017, no 
trecho belém/Marabá/Conceição do Araguaia/belém.
poRtARiA Nº1908 de 22 de agosto de 2017, AutorizAr 
11 e 1/2  diárias servidor Antonio HerMogeneS doS SAntoS 
MACiel, nº 0512100001,MArinHeiro reg. MAquinAS, 
Controle de MerCAdoriAS eM trânSito, objetivo de 
condução da lancha Asurini-Marinha do brasil-2017, no período 
de 21.08.2017 a 01.09.2017, no trecho belém/Porto de Moz/
gurupa/breves/belém.
poRtARiA Nº1909 de 22 de agosto de 2017, AutorizAr 
11 e 1/2  diárias servidor Sergio Monteiro de AMoriM, 
nº 0514017001,ContrAMeStre FluviAl MerCAdoriAS 
eM trânSito, objetivo de condução da lancha de levará os 
servidores que participarão da operação "Asurini- Marinha do 
brasil-2017", no período de 21.08.2017 a 01.09.2017, no trecho 
belém/Porto de Moz/Almerim/gurupa/breves/belem.
poRtARiA Nº1905 de 22 de agosto de 2015, AutorizAr 
-5 diárias servidor Arlindo bArboSA dA SilvA, matricula nº 
0005005901, ocupante do cargo de MotoriStA, CoordenAção 
exeCutivA de Controle de MerCAdoriAS eM trânSito, 
objetivo conduzir, no período dos dias 04.09.2017, 06/08/12/
14/18/20/22/26/28/09/2017,  no trecho bel/barcarena/vila do 
Conde /barcarena / bel.
poRtARiA Nº1911 de 22 de agosto de 2017, AutorizAr  
2 e 1/2  diárias servidor gAbriel borgeS trindAde, nº 
0324843702, MotoriStA, CélulA de geStão de APoio 
LOGÍSTICO, objetivo de conduzir veiculo oficial, no período de 
23.08.2017 a 25.08.2017, no trecho bel/Castanhal/bel.
poRtARiA Nº1912 de 22 de agosto de 2017, AutorizAr 
6 e 1/2  diárias servidor joSe guilHerMe de SouzA MoittA 
KourY, nº 0585816001, ocupante do cargo de Auditor FiSCAl 
de reCeitAS eStAduAiS-b, Controle de AutoMAção 
FiSCAl, objetivo de reunião nacional do projeto nfce, no período 
de 21.08.2017 a 27.08.2017, no trecho bel/ São Paulo/bel.
poRtARiA Nº1916 de 22 de agosto de 2017, AutorizAr  
1 e 1/2  diárias servidor roSeMArY APAreCidA FernAndeS 
nASCiMento, nº 0512876501, FiSCAl -C,  ArreCAdAção 
e inForMAçÕeS FAzendáriAS, objetivo de participação do  
fórum intermunicipal integrador Pará - redesim no período de 
05.09.2017 a 06.09.2017, no trecho bel/Santarém/bel.
poRtARiA Nº 1917 de 22 de agosto de 2017, AutorizAr 
11 e ½ diárias servidor Antonio CArloS botelHo de Mo-
rAeS, nº 0005007501, FiSCAl -C, MerCAdoriAS eM trânSi-
TO, objetivo de realizar serviço de fiscalização de mercadorias 
em trânsito em conjunto com a Marinha do brasil "operação 
Asurini-Marinha do brasil-2017", no período de 21.08.2017 a 
01.09.2017, no trecho bel/Porto de Moz/Almerim/gurupa/bre-
ves/bel.



12  diário oFiCiAl nº 33446 Segunda-feira, 28 de AGOSTO de 2017

poRtARiA Nº1918 de 22 de agosto de 2017, AutorizAr 11 
e 1/2 diárias servidor MArCo Aurelio de AtHAide CArvAlHo, 
nº 0205213002, FiSCAl-C, MerCAdoriAS eM trânSito, 
objetivo de realizar serviço de fiscalização de mercadorias 
em trânsito em conjunto com a Marinha do brasil, "operação 
Asurini-Marinha do brasil-2017", no período de 21.08.2017 a 
01.09.2017, no trecho belém/Porto de Moz/Almerim/gurupa/
breves/belém.
poRtARiA Nº 1919 de 23 de agosto de 2017, Autori-
zAr 14 e 1/2  diárias servidor dAniel gAtti, nº 0591479101 
FiSCAl-A, MerCAdoriAS eM trânSito, objetivo de a serviço 
de Fiscalização itinerante na Cecomt Araguaia, no período de 
30.08.2017 a 13.09.2017, no trecho belém/Marabá/Cecomt Ara-
guaia/Marabá/belém.
poRtARiA Nº 1920 de 23 de agosto de 2017, AutorizAr 
2 e 1/2  diárias servidor luiz CArloS roSAdo Monteiro, nº 
0324848801, Agente de ServiCoS, reCurSoS MAteriAiS,  
objetivo de entrega e conferencia de materiais de expediente 
e bens móveis/veículo para inventário e leilão, no período de 
29.08.2017 a 31.08.2017, no trecho belem/Abaetetuba/belem.
poRtARiA Nº 1922 de 23 de agosto de 2017, AutorizAr  
2 e 1/2  diárias servidor roberto SouzA de MendonCA, nº 
0002840101, Aux. de AdMiniStrACAo, APoio logÍStiCo, 
objetivo de realizar levantamentos de bens imóveis com vistas a 
alienação e leilão em novembro 2017, no período de 29.08.2017 
a 31.08.2017, no trecho bel/Abaetetuba/bel.
poRtARiA Nº 1923 de 23 de agosto de 2017, AutorizAr 
2 e 1/2  diárias servidor roberto SouzA de MendonCA,  nº 
0002840101, Aux. de AdMiniStrACAo, CélulA de geStão 
de APoio logÍStiCo, objetivo de levantamento de bens pa-
trimoniais imóveis no período de 23.08.2017 a 25.08.2017, no 
trecho bel/Castanhal/bel.
poRtARiA N.º de 1924 de 23 de agosto de 2017, 
AutorizAr  6 e 1/2  diárias servidor Antonio edivAldo 
CHAveS, nº 0504943102, MotoriStA, PortoS e AeroPortoS, 
objetivo de cumprir escala de plantões, no período de 01.09.2017 
a 29.09.2017, no trecho belém/barcarena-vila do Conde/
barcarena-vila do Conde/belém.
poRtARiA Nº1925 de 23 de agosto de 2017, AutorizAr 
4 e 1/2  diárias servidor greiCYelle vilAS boAS FernAndeS 
nº 0591489101, FiSCAl-A, ArreCAdAção e inForMAçÕeS 
FAzendáriAS, objetivo de participar de Fiscalização itinerante, 
no período de 29.08.2017 a 02.09.2017, no trecho bel/itinga/
bel.
poRtARiA Nº 1936 de 23 de agosto de 2017, AutorizAr 
2 e 1/2  diárias servidor luiz CArloS roSAdo Monteiro, nº 
0324848801, Agente de ServiCoS, reCurSoS MAteriAiS,  
objetivo de entrega e conferencia de materiais de expediente 
e bens moveis/veiculo  para inventário e leilão, no período de 
29.08.2017 a 31.08.2017, no trecho bel/Castamhal/bel.
poRtARiA Nº1937 de 23 de agosto de 2017, AutorizAr  
2 e 1/2  diárias servidor joSe MAriA borgeS de SouzA, nº 
0325313901, Aux. oPer. e SegurAnCA, APoio logÍStiCo, 
objetivo de conduzir veiculo oficial no período de 29.08.2017 a 
31.08.2017, no trecho bel/Abaetetuba/bel.
poRtARiA Nº1938 de 23 de agosto de 2017, tornAr 
SeM eFeito a potaria nº1818 de 08/08/2017, doe 33436 de 
11/08/2017, 2 e 1/2  diárias servidora brendA Monteiro 
bAtAlHA,  nº 5185566602, reCurSoS MAteriAiS,  objetivo 
de visita técnica em prédio de jarbas Passarinho, no período de 
13.08.2017 a 15.08.2017, no trecho bel/Marabá/bel.
poRtARiA Nº 1939 de 23 de agosto de 2017, AlterAr perí-
odo de 04/05/2017 a 12/05/2017, doe 33378 de 22/05/2017, para 
05/05/2017, a 12/05/2017, pagamento de 8 e 1/2  diárias  servi-
dor SAMuel roSA dA SilvA, nº 0808637501, Auditor -A, AdM.
trib./não tributáriA de MArAbá, objetivo de compor equipe 
de fiscalização de mercadorias "operação fronteiras", no período de 
04.05.2017 a 12.05.2017, no trecho Mar/Santarem/Mar.
poRtARiA Nº 1951 de 23 de agosto de 2017, AutorizAr 
1/2  diárias  servidor AlCino AlveS dA CoStA, nº 0518637401, 
MotoriStA, MerCAdoriAS eM trânSito, objetivo de condu-
zir o veículo com a comissão de correição a visita as uecomt 
's grande belém e São Francisco, no período de 04.09.2017 a 
04.09.2017, no trecho belém/Marituba/Sao Francisco/belém.
poRtARiA Nº1844 de 21 de agosto de 2017, AutorizAr 
1/2  diárias FrederiCo do nASCiMento PAivA, nº 
0512890001,FiSCAl -C, ArreCAdAção e inForMAçÕeS 
FAzendáriAS, objetivo de realizar visita tecnica, no período de 
17.08.2017 a 17.08.2017, no trecho belem/Santo Antônio do 
tauá/belem.

protocolo: 220547

EDitAl DE NotificAção
.

EDitAl NotificAção DE AiNf - cERAt AltAmiRA
o Coordenador da Secretaria de estado da Fazenda em Altamira, 
FAz SAber ao titular ou representante legal da empresa bioFer 
CoMerCio e ServiçoS ltdA, ie nº 15371459-0, que foi lavrado 
pelo Auditor Fiscal edson Antonio branco Ferreira, o Auto de 
inFrAção e notiFiCAção FiSCAl nº 102017510000073-8, 
ficando o contribuinte NOTIFICADO na forma do disposto pelo 
art. 14, inciso iii, da lei nº 6.182, de 30.12.98 , a PAgAr ou 

APreSentAr impugnação no prazo de 30 dias, a contar de 15 
dias após a data de publicação deste edital, na sede da CerAt 
Altamira, situada à rua otaviano Santos nº 2296 - SudAM i – 
Altamira/PA .
dercelino gonçalves da Costa
Coordenador Fazendário da CerAt Altamira

protocolo: 220468

outRAs mAtéRiAs
.

tRiBuNAl ADmiNistRAtivo DE REcuRsos fAzENDÁRios
ANúNcio DE pAutA pARA julGAmENto
A Secretaria geral torna público a (s) data (s) de julgamento do 
(s) recurso (s) abaixo, a ocorrer na sala de sessões do tribunal, 
sito em belém, na Av. gentil  bittencourt, 2566, 3º andar, entre 
trav. Castelo branco e Av. josé bonifácio:
sEGuNDA cÂmARA pERmANtENtE DE julGAmENto                                                                                    
em 12/09/2017, às 09:00h, reCurSo voluntário n.º 
13202, AinF nº 172015510000215-4, contribuinte PetrobrAS 
diStribuidorA SA, insc. estadual nº. 15075216-4, advogado: 
toYA rodrigueS de MACedo, oAb/PA-15162
em 12/09/2017, às 09:00h, reCurSo de oFÍCio n.º 12638, 
AinF nº 812010510001112-0, contribuinte vAle S.A, insc. 
estadual nº. 15232595-6, advogado: leonArdo AlCAntArino 
MeneSCAl, oAb/PA-11247
em 12/09/2017, às 09:00h, reCurSo voluntário  n.º 12640, 
AinF nº 812010510001112-0, contribuinte vAle S.A, insc. 
estadual nº. 15232595-6, advogado: leonArdo AlCAntArino 
MeneSCAl, oAb/PA-11247
em 12/09/2017, às 09:00h, reCurSo de oFÍCio n.º 12058, 
AinF nº 372014510002304-4, contribuinte vAle S.A, insc. 
estadual nº. 15098182-1, advogado: dio gonçAlveS 
CArneiro, oAb/PA-19646

protocolo: 220412
poRtARiAs DE isENção DE icms – cAt
portaria n.º201701000981 de 25/08/2017 - proc n.º 
002017730016391/sEfA
Motivo: Conceder a isenção do iCMS para taxista.
base legal: Convênio iCMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do 
artigo 71 do Anexo ii do riCMS-PA (aprovado pelo decreto n.º 
4676/01)
interessado: Antonio Carlos Fernandes Carvalho – CPF: 
060.058.372-49
Marca: gM/PriSMA joY 1.0 tipo: Pas/Automóvel
portaria n.º201701000983 de 25/08/2017 - proc n.º 
002017730017015/sEfA
Motivo: Conceder a isenção do iCMS para taxista.
base legal: Convênio iCMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do 
artigo 71 do Anexo ii do riCMS-PA (aprovado pelo decreto n.º 
4676/01)
interessado: Maria do Socorro brito rocha – CPF: 319.396.272-49
Marca: HondA/Wr-v ex Cvt At 1.5 tipo: Pas/Automóvel
portaria n.º201701000985 de 25/08/2017 - proc n.º 
002017730017013/sEfA
Motivo: Conceder a isenção do iCMS para taxista.
base legal: Convênio iCMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do 
artigo 71 do Anexo ii do riCMS-PA (aprovado pelo decreto n.º 
4676/01)
interessado: Alberto lima de Sousa – CPF: 056.780.722-34
Marca: HondA/Wr-v exl Cvt 1.5 At tipo: Pas/Automóvel
portaria n.º201701000989 de 25/08/2017 - proc n.º 
002017730017388/sEfA
Motivo: Conceder a isenção do iCMS para taxista.
base legal: Convênio iCMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do 
artigo 71 do Anexo ii do riCMS-PA (aprovado pelo decreto n.º 
4676/01)
interessado: jose Alves de Araujo – CPF: 040.025.472-72
Marca: CHev/SPin 1.8l At ltz tipo: Pas/Automóvel
portaria n.º201701000991 de 25/08/2017 - proc n.º 
002017730017302/sEfA
Motivo: Conceder a isenção do iCMS para taxista.
base legal: Convênio iCMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do 
artigo 71 do Anexo ii do riCMS-PA (aprovado pelo decreto n.º 
4676/01)
interessado: rubens nogueira Muniz – CPF: 294.873.402-97
Marca: CHev/PriSMA 1.4At ltz tipo: Pas/Automóvel
portaria n.º201701000987 de 25/08/2017 - proc n.º 
002017730016754/sEfA
Motivo: Conceder a isenção do iCMS para taxista.
base legal: Convênio iCMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do 
artigo 71 do Anexo ii do riCMS-PA (aprovado pelo decreto n.º 
4676/01)
interessado: donato nogueira – CPF: 024.571.302-63
Marca: CHevrolet/PriSMA 1.4l lt Mt tipo: Pas/Automóvel
PortAriAS de iSenção de iPvA – CAt
portaria n.º201704005722, de 25/08/2017 - proc n.º 
2017730017658/sEfA
Motivo: Conceder a isenção do iPvA ao veículo para o ano de 
2017
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01

interessado: nelio Carlos Silva ribeiro – CPF: 426.980.732-68
Marca/tipo/Chassi
FiAt/PAlio WeeK elx Flex/Pas/
Automovel/9bd17301M94258983
portaria n.º201704005724, de 25/08/2017 - proc n.º 
2017730017544/sEfA
Motivo: Conceder a isenção do iPvA ao veículo para o ano de 
2017
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Alexandre Magalhães Souza e Silva – CPF: 
410.518.072-04
Marca/tipo/Chassi
FiAt/ideA AttrACtive 1.4/Pas/
Automovel/9bd135019b2173008
portaria n.º201704005726, de 25/08/2017 - proc n.º 
2017730017646/sEfA
Motivo: Conceder a isenção do iPvA ao veículo para o ano de 
2017
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Heleno Monteiro de Souza – CPF: 636.489.462-34
Marca/tipo/Chassi
CHevrolet/CobAlt 18A eli/Pas/
Automovel/9bgje6920jb132535
portaria n.º201704005728, de 25/08/2017 - proc n.º 
2017730017542/sEfA
Motivo: Conceder a isenção do iPvA ao veículo para o ano de 
2017
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: josé Mauro Salgado Ferreira – CPF: 490.418.352-
53
Marca/tipo/Chassi
FiAt/WeeKend AttrACtive/Pas/
Automovel/9bd37412ug5092519
portaria n.º201704005730, de 25/08/2017 - proc n.º 
2017730017285/sEfA
Motivo: Conceder a isenção do iPvA ao veículo para o ano de 2017
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Andrea da Silva Santos Pinto – CPF: 487.340.472-04
Marca/tipo/Chassi
FiAt/uno SPorting 1.3 e/Pas/Automovel/9bd195b9Hj0820504
portaria n.º201704005732, de 25/08/2017 - proc n.º 
22017730004615/sEfA
Motivo: Conceder a isenção do iPvA ao veículo para o ano de 2017
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: raimundo Machado Alves – CPF: 186.315.762-04
Marca/tipo/Chassi
FiAt/SienA AttrACtiv 1.4/Pas/Automovel/9bd197132F3223151
portaria n.º201704005734, de 25/08/2017 - proc n.º 
42017730007487/sEfA
Motivo: Conceder a isenção do iPvA ao veículo para o ano de 
2017
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Pedro de Souza brito – CPF: 027.232.712-34
Marca/tipo/Chassi
vW/Fox 1.6 PriMe gii/Pas/Automovel/9bWAb45z4b4060328
portaria n.º201704005736, de 25/08/2017 - proc n.º 
2017730017579/sEfA
Motivo: Conceder a isenção do iPvA ao veículo para o ano de 
2017
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Sergio da Silva Cortes – CPF: 264.661.632-53
Marca/tipo/Chassi
toYotA/CorollA xei20Flex/Pas/
Automovel/9brbdWHe4H0333970
portaria n.º201704005738, de 25/08/2017 - proc n.º 
2017730017392/sEfA
Motivo: Conceder a isenção do iPvA ao veículo para o ano de 
2017
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: benedito Fernando nazareno Pereira queiroz – 
CPF: 185.310.242-34
Marca/tipo/Chassi
FiAt/SienA elx Flex/Pas/Automovel/9bd17201M93475451
portaria n.º201704005740, de 25/08/2017 - proc n.º 
42017730006010/sEfA
Motivo: Conceder a isenção do iPvA ao veículo para o ano de 
2017
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Wilmar quirino oliveira – CPF: 194.380.953-49
Marca/tipo/Chassi
Ford/FieStA SedAn Flex/Pas/Automovel/9bFzF54A2d8382163
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portaria n.º201704005742, de 25/08/2017 - proc n.º 
2017730017356/sEfA
Motivo: Conceder a isenção do iPvA ao veículo para o ano de 
2017
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Cláudio duarte de Souza – CPF: 212.003.942-91
Marca/tipo/Chassi
FiAt/SienA AttrACtiv 1.4/Pas/
Automovel/9bd197132e3147085
portaria n.º201704005744, de 25/08/2017 - proc n.º 
2017730016934/sEfA
Motivo: Conceder a isenção do iPvA ao veículo para o ano de 
2017
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: Mizael dias da Silva – CPF: 167.923.192-87
Marca/tipo/Chassi
toYotA/CorollA gli18 Cvt/Pas/
Automovel/9brblWHe5H0085327
portaria n.º201704005746, de 25/08/2017 - proc n.º 
42017730007590/sEfA
Motivo: Conceder a isenção do iPvA ao veículo para o ano de 
2017
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: darlan Ferreira Campos – CPF: 120.603.642-72
Marca/tipo/Chassi
i/FiAt SienA el Flex/Pas/Automovel/8AP372111C6020244
portaria n.º201704005748, de 25/08/2017 - proc n.º 
102017730003006/sEfA
Motivo: Conceder a isenção do iPvA ao veículo para o ano de 
2017
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: josé nascimento de Castro – CPF: 460.869.862-15
Marca/tipo/Chassi
vW/Polo SedAn 1.6/Pas/Automovel/9bWdb49n3dP024720
portaria n.º201704005750, de 25/08/2017 - proc n.º 
42017730007199/sEfA
Motivo: Conceder a isenção do iPvA ao veículo para o ano de 
2017
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: raimundo damasio Aires dos Santos – CPF: 
032.285.842-91
Marca/tipo/Chassi
CHevrolet/ClASSiC lS/Pas/Automovel/9bgSu19F0bb212828
portaria n.º201704005752, de 25/08/2017 - proc n.º 
2017730017655/sEfA
Motivo: Conceder a isenção do iPvA ao veículo para o ano de 
2017
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 
6427/01
interessado: elizeu Cardias da Costa – CPF: 841.650.652-34
Marca/tipo/Chassi
vW/voYAge 1.0/Pas/Automovel/9bWdA05u9bt138377

protocolo: 220328

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

Aviso DE licitAção
.

pREGão ElEtRôNico N° 002/2017
o bAnPArá S/A comunica a republicação do edital da licitação 
em epígrafe, conforme abaixo:
objeto: o presente Pregão eletrônico tem por objeto a 
contratação de pessoa jurídica para a prestação dos seguintes 
serviços contínuos e especializados, de acordo com as condições 
e especificações exigidas no Termo de Referência, Anexo I do 
edital:

1.1 instalação e desinstalação de aparelhos de refrigeração de vários tipos 
e potências, com fornecimento de insumos, materiais e mão de obra, de 
conformidade com o manual de fábrica de cada equipamento e normas 
estabelecidas pela Associação brasileira de normas técnicas - Abnt, nas 
localidades onde estão situadas as unidades do banco (Anexo i-A).

1.2 Manutenções preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração (Split 
de piso e teto, Split cassete, self container, aparelhos de ar condicionado de 
janela), instalados nas dependências do bAnPArá, descritas no Anexo i-A, com 
fornecimento/substituição de peças e materiais necessários.

data: 11.09.2017                                               Hora: 10h 
(Horário de brasília)
local: www.comprasnet.gov.br                             uASg: 925803
obS: o edital encontra-se disponível nos sites www.
banpara.b.br/ www.compraspara.pa.gov.br/www.comprasnet.
gov.br. na impossibilidade de obtenção pela internet, o edital 
estará disponível na CPl situada na Av. Presidente vargas, 251 
- 1º andar – Comércio - belém-Pará, em dias úteis, podendo ser 
solicitado também pelo e-mail: cpl@banparanet.com.br.
Hellen reis
Pregoeira

protocolo: 220489

.

.

DispENsA DE licitAção
.

DispENsA Nº: 017/2017
dAtA: 24.08.2017
vAlor: R$-248.068,80 (Duzentos e quarenta e oito mil, 
sessenta e oito reais e oitenta centavos).
objeto: prestação de serviços, caracterizado pela 
realização de curso “laboratório de lideranças”
FundAMento legAl: Art. 24, inciso xiii da lei 8.666/93.
ContrAtAdo: iNstituto BRAsilEiRo DE ciêNciA 
BANcÁRiA - iBcB
endereço: Av. Brigadeiro faria de lima, nº 1485, torre 
Norte - térreo – Bairro: pinheiros
CeP: 01452-002                   CidAde: São Paulo/SP
teleFone: (11) 3244 9871
ordenAdor reSPonSável: Augusto sérgio Amorim costa

protocolo: 220395

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
plANEjAmENto

.

.

.

licENçA pARA tRAtAmENto DE sAúDE
.

poRtARiA Nº 278, DE 25 DE AGosto DE 2017
A diretora Administrativa e Financeira, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela PortAriA nº 0045/2015-gS de 
28/01/2015, publicada no doe nº. 32.820 de 02/02/2015 e,
Considerando o que dispõe o art. 83 da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e ainda o laudo Médico nº 32838, de 23 de 
agosto de 2017;
reSolve:
ForMAlizAr 25 (vinte e cinco) dias de licença para tratamento 
de Saúde à servidora roSeAne AndrAde dA SilvA, matrícula nº 
54185724/3, ocupante do cargo de técnico em gestão Pública, 
lotada na dior, no período de 07/08/2017 a 31/08/2017.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de estado de Planejamento, 25 de agosto de 2017.
FláviA CHriStiAne de AlCântArA FigueirA SeCCo
diretora Administrativa e Financeira

protocolo: 220413

sEcREtARiA DE EstADo DE 
sAúDE púBlicA

.

poRtARiA
.

poRtARiA N° 1043 DE 23 DE AGosto DE 2017
o diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde, usan-
do das atribuições que lhe são delegadas pela PortAriA nº 50 
de 17.01.2006, publicada no doe nº. 30605 de 19.01.2006 e,
ConSiderAndo o teor do Memorando nº 578/2017.
reSolve:       
reMover, a contar de 23.08.2017, a servidora MeliSSA brito 
loPeS de bArroS, cargo MediCo, matricula n°55585834/1 da 
unidAde eSPeCiAl – Abrigo joão PAulo ii para a diviSão 
de SAúde do trAbAlHAdor.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se,
diretoriA de geStão do trAbAlHo e dA eduCAção nA 
SAúde, eM
23.08.2017.
dAvid SouzA Figueiredo
diretor de geStão do trAbAlHo e dA eduCAção nA 
SAúde - SeSPA

protocolo: 220469

poRtARiA N° 1123 DE 21 DE AGosto DE 2017
o Secretário de estado de Saúde Pública, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 
de julho de 1997, publicado no doe n° 28.508/18.07.1997 e,
ConSiderAndo o teor do ofício nº 062/2017-gP.
r e S o l v e:
revogAr, a contar de 14/08/2017, os efeitos da PortAriA nº 659 
de 25/06/2009, publicada no doe nº 31.460 de 14.07.2009, que 
cedeu à PreFeiturA MuniCiPAl de AurorA do PArá, a servidora 
MAriA de nAzAre oliveirA e SouzA, matrícula nº 5145031/1, 
cargo Agente de SAúde, lotada no 5º Centro regionAl de 
SAúde – São Miguel do guAMá.
poRtARiA N° 1291 DE 22 DE AGosto DE 2017
o Secretário de estado de Saúde Pública, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de 
julho de 1997, publicado no doe n° 28.508/18.07.1997 e,
ConSiderAndo o teor do Processo nº 2016/339298.
r e S o l v e:
revogAr, a contar de 04/09/2017, os efeitos da PortAriA nº 
2553 de 28/12/2011, publicada no doe nº 32.071 de 06.01.2012, 
que cedeu ao governo do eStAdo do AMAPá, o servidor tAgo-
re bittenCourt loureiro, matrícula nº 54190661/1, cargo en-
FerMeiro, lotado no 1º Centro regionAl de SAúde – beléM.
poRtARiA N° 1292 DE 22 DE AGosto DE 2017
o Secretário de estado de Saúde Pública, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de 
julho de 1997, publicado no doe n° 28.508/18.07.1997 e,
ConSiderAndo o teor do Processo nº 2017/180150.
r e S o l v e:
i – Ceder, à SeCretAriA MuniCiPAl de SAúde de beléM, a 
servidora joCileide gouveiA dA SilvA, matrícula nº 5262062/2, 
cargo téCniCo eM PAtologiA ClÍniCA, lotada na unidAde de 
reFerênCiA eSPeCiAlizAdA AidS;
ii - A cessão resta autorizada com a remuneração do servidor 
cedido, acrescido dos respectivos encargos sociais, com ônus 
para o ente cessionário, em consonância ao art. 5º, §§ 1º e 2º do 
decreto estadual nº 648, de 17 de janeiro de 2013;
iii - Cabe ao ente cedente, nos termos do art. 5º, § 1º do decreto 
estadual nº 648, de 17 de janeiro de 2013; apresentar mensalmente 
ao cessionário, o valor a ser reembolsado, acompanhado de 
planilha discriminando as parcelas que compõe a remuneração do 
servidor cedido;
iv - Cabe ao ente cessionário apresentar mensalmente à SeSPA, a 
frequência mensal, atestada pela chefia imediata e ratificada pela 
área de recursos humanos, bem como efetuar o reembolso no mês 
subsequente;
v – A cessão terá prazo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado.
poRtARiA N° 1296 DE 22 DE AGosto DE 2017
o Secretário de estado de Saúde Pública, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de 
julho de 1997, publicado no doe n° 28.508/18.07.1997 e,
ConSiderAndo o teor do Memorando nº 571/2017.
r e S o l v e:
revogAr, a contar de 31/08/2017, os efeitos da PortAriA nº 
454 de 17/07/2006, publicada no doe nº 30.733 de 27.07.2006, 
que cedeu a PreFeiturA MuniCiPAl de igArAPé Miri, a servido-
ra MArgArete dA CoStA gonçAlveS, matrícula nº 5685834/1, 
cargo Agente de PortAriA, lotada no dePArtAMento de re-
CurSoS HuMAnoS.
poRtARiA N° 1297 DE 23 DE AGosto DE 2017
o Secretário de estado de Saúde Pública, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, através do decreto s/nº de 23 de 
Abril de 2015, publicado do doe n° 32.873/27.04.2015, e
ConSiderAndo o teor do Processo 2017/347895.
r e S o l v e:
i-CeSSAr, os efeitos da Portaria n° 1160/21.10.2005, publicada 
no doe nº 30.558 de 11/11/2005, que designou a servidora 
AStrogildA FreitAS de leão, matrícula n° 103047/1, cargo 
Agente de SAúde, lotada no Centro de  SAúde - iCoArACi/
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, para exercer a Função Gratificada de 
SeCretáriA de Centro de SAúde, padrão Fg-3.
ii-deSignAr, a servidora dorAleA doS SAntoS SoAreS, 
matricula nº 54187311/2, cargo Agente de PortAriA, lotada 
no Centro de SAúde - iCoArACi/Atenção PSiCoSSoCiAl, 
para exercer a Função Gratificada de SECRETÁRIA DE CENTRO DE 
SAúde, padrão Fg-3.
poRtARiA N° 1299 DE 24 DE AGosto DE 2017
o Secretário de estado de Saúde Pública, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de 
julho de 1997, publicado no doe n° 28.508/18.07.1997 e,
ConSiderAndo o teor do Processo nº 2017/359321.
r e S o l v e:
deSignAr o servidor, Henrique FAbio rAMoS dA FonSeCA 
matrícula nº 122998/1, lotado na diviSão de exeCução 
FinAnCeirA, para responder pelo Cargo Comissionado de 
CHeFe dA diviSão de exeCução FinAnCeirA/dAS-3, no 
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período de 01.09.2017 a 30.09.2017, em substituição a titular 
MArCiA HelenA de SA bittenCourt MoreirA, matrícula nº 
5809010/2, que se encontra em gozo de Férias regulamentares.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se,
gAbinete do SeCretário de eStAdo de SAúde PúbliCA, eM 
24.08.2017.
vitor MAnuel jeSuS MAteuS
SeCretário de eStAdo de SAúde PúbliCA

protocolo: 220466

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

2º termo Aditivo ao contrato: 029/2015- proc. nº 
2017/120944. 
objeto: o presente instrumento tem por objetivo prorrogar o 
prazo de vigência do Contrato nº 029/2015, por mais 12(doze) 
meses.
data da Assinatura: 18/08/2017 
vigência: 21/08/2017 a 20/09/2018.
valor anual estimado: r$ 126.219,24.
orçamento: Atividade Funcional: 908338; 
elemento de despesa: 339039; e Fonte: 0103. 
Contratado: ClAro S.A.
endereço: rua Flórida, nº 1970, Monções – São Paulo - CeP: 
04565-907.
ordenador: vitor MAnuel jeSuS MAteuS- Secretaria de 
estado de Saúde Pública/SeSPA.

protocolo: 218755
3º tA ao contrato nº 050/2014-proc. 2017/121091. 
objeto: o presente termo Aditivo tem por objetivo prorrogar 
por mais 12 (doze) meses a vigência do Contrato n° 050/2014.
valor total: r$ 1.185.664,32
data Assinatura: 25/08/2017 
vigência: 27/08/2017 a 26/08/2018.
dotação orçamentária: Atividade: 908338; elemento 
de despesa: 339039; fonte de recurso: 0103. 
Contratado: exel engenHAriA ltdA-ePP
endereço: trav.  Antonio baena, 160, Marco, belém/PA CeP: 
66093-081
ordenador: vitor MAnuel jeSuS MAteuS - Secretário de 
estado de Saúde Pública.

protocolo: 219600

féRiAs
.

sEcREtARiA DE EstADo DE sAúDE púBlicA
DiREtoRiA DE GEstão Do tRABAlHo E DA EDucAção 
NA sAúDE
GERêNciA DE DiREitos E vANtAGENs
portaria n.º  1248 DE 25 DE AGosto DE 2017
o diretor de geStão do trAbAlHo e dA eduCAção nA 
SAúde/dgteS, usando de suas atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96,
reSolve:
ConCeder 30 (trinta) dias de férias regulamentares da servidora 
elAine CriStinA dA ConCeiCAo nuneS loPeS, id. Funcional 
nº 57197084 / 1, ocupante do cargo de FonoAudiologo, lo-
tada na unid. de ref. especializada - Presidente vargas - SeSPA, 
no período de 01 de Setembro de 2017 a 30 de Setembro de 
2017, referente ao período aquisitivo de 20 de Maio de 2015 a 
19 de Maio de 2016. 
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se
gdv/diretoriA de geStão do trAbAlHo e dA eduCAção 
nA SAúde /SeCretAriA de eStAdo de SAúde PúbliCA, em 
25.08.2017
dAvid SouzA Figueiredo
diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde/SeSPA.
portaria n.º 1247 DE 25 DE AGosto DE 2017
o diretor de geStão do trAbAlHo e dA eduCAção nA 
SAúde/dgteS, usando de suas atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96,
r e S o l v e:
tornAr SeM eFeito, as férias da servidora MAriA reginA 
guAPindAiA MArojA, id. Funcional nº 5444306 / 5, ocupante 
do cargo de MediCo, lo tada na diretoria desenvolvimento 
e Auditoria dos Serviços de Saúde, no período de 13.09.2017 
a 12.10.2017, referente ao período aquisitivo 2016/2017, 
concedidas através da Portaria Coletiva n.º 1073 / 31.07.2017, 
publicada no doe 33.428/01.08.2017.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se
gdv/diretoriA de geStão do trAbAlHo e dA eduCAção 
nA SAúde /SeCretAriA de eStAdo de SAúde PúbliCA, em 
25.08.2017.
dAvid SouzA Figueiredo
diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde/SeSPA.
portaria n.º 1249 DE 25 DE AGosto DE 2017
o diretor de geStão do trAbAlHo e dA eduCAção nA 
SAúde/dgteS, usando de suas atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96,

r e S o l v e:
tornAr SeM eFeito, as férias da servidora KAtiuSCiA liAnA 
liMA PinHeiro, id. Funcional nº 5853656 / 2, ocupante do cargo 
de MediCo, lo tada na diretoria desenvolvimento e Auditoria 
dos Serviços de Saúde - SeSPA, no período de 01.09.2017 
a 30.09.2017, referente ao período aquisitivo 2015/2016, 
concedidas através da Portaria Coletiva n.º 1073 / 31.07.2017, 
publicada no doe 33.428/01.08.2017.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se
gdv/diretoriA de geStão do trAbAlHo e dA eduCAção 
nA SAúde /SeCretAriA de eStAdo de SAúde PúbliCA, em 
25.08.2017.
dAvid SouzA Figueiredo
diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde/SeSPA.
portaria n.º 1254 DE 25 DE AGosto DE 2017
o diretor de geStão do trAbAlHo e dA eduCAção nA 
SAúde/dgteS, usando de suas atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96,
r e S o l v e:
tornAr SeM eFeito, as férias do servidor AlexAndre MendeS 
de SouzA, id. Funcional nº 54193816 / 1, ocupante do cargo 
de Agente de PortAriA, lo tado no Hospital regional - Abelardo 
Santos - SeSPA, no período de 18.01.2016 a 16.02.2016, 
referente ao período aquisitivo 2014/2015, concedidas através 
da Portaria Coletiva n.º 962 / 26.11.2015, publicada no doe 
33.021/27.11.2015.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se
gdv/diretoriA de geStão do trAbAlHo e dA eduCAção 
nA SAúde /SeCretAriA de eStAdo de SAúde PúbliCA, em 
25.08.2017.
dAvid SouzA Figueiredo
diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde/SeSPA.
portaria n.º 1255 DE 25 DE AGosto DE 2017
o diretor de geStão do trAbAlHo e dA eduCAção nA 
SAúde/dgteS, usando de suas atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96,
r e S o l v e:
tornAr SeM eFeito, as férias do servidor MArCio MoiSeS 
AlMeidA rAMoS, id. Funcional nº 5896129 / 1, ocupante do 
cargo de teCniCo de enFerMAgeM, lo tado no 10º Centro 
regional de Saúde - Altamira - SeSPA, no período de 01.09.2017 
a 30.09.2017, referente ao período aquisitivo 2015/2016, 
concedidas através da Portaria Coletiva n.º 1073 / 31.07.2017, 
publicada no doe 33.428/01.08.2017.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se
gdv/diretoriA de geStão do trAbAlHo e dA eduCAção 
nA SAúde /SeCretAriA de eStAdo de SAúde PúbliCA, em 
25.08.2017.
dAvid SouzA Figueiredo
diretor de gestão do trabalho e da educação na Saúde/SeSPA.

protocolo: 220438

outRAs mAtéRiAs
.

comissão iNtERGEstoREs BipARtitE Do sistEmA 
úNico DE sAúDE Do pARÁ
sEcREtARiA DE EstADo DE sAúDE púBlicA - sEspA
colEGiADo DE sEcREtÁRios muNicipAis DE sAúDE
 Resolução ciB Nº 80, de 07 de Agosto de 2017.
A Comissão intergestores bipartite do estado do Pará – Cib/PA, 
no uso de suas atribuições legais e:
- Considerando a portaria gM/MS n° 10, de 03 de janeiro de 2017, 
que redefine as diretrizes de modelo assistencial e financiamento 
de uPA 24h de Pronto Atendimento como Componente da rede 
de Atenção às urgências, no âmbito do Sistema único de Saúde.
- Considerando o Oficio nº 258/2017/SMS de 01/08/2017, da 
Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal que encaminha o 
termo de Compromisso e Modalidade Funcionamento da uPA 
24h.
resolve:
Art.1° - Aprovar o termo de Compromisso de Funcionamento 
da uPA 24h, denominada “uPA Porte iii, CneS 7474423, do 
município de Castanhal, com custeio para a: opção viii, e 
número de profissionais médicos/24h para o funcionamento 
ininterrupto da unidade: 9 (05 diurnos e 04 noturnos), constante 
no Art. 23 da portaria MS/gM nº 10/2017”.
Art. 2º - esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
belém, 07 de agosto de 2017.

Heloisa maria melo e silva 
Guimarães. 

Secretária de estado de Saúde Pública - em exercício,
Presidente da Cib/SuS/PA.

charles cézar tocantins 
de souza.

Presidente do CoSeMS/PA. 

protocolo: 220536
6°tERmo ADitivo Ao tERmo DE coopERAção Nº 18/12
DAtA DE AssiNAtuRA: 24/08/2017
viGêNciA: 23/08/2017 a 23/08/2018
juStiFiCAtivA: decorre da permissibilidade prevista na Cláusula 
Sexta do termo de Cooperação em referência.
objeto: Prorrogação de vigência por 12 (doze) meses.

PArtÍCiPeS:                                                                                            
Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de 
desenvolvimento e obras Públicas - SedoP
Concedente: Secretario de estado de Saúde Pública- SeSPA
ordenador: vitor Manuel jesus Mateus

protocolo: 220124
7° tERmo ADitivo Ao tERmo DE coopERAção Nº 20/12
DAtA DE AssiNAtuRA: 24/08/2017
viGêNciA: 23/08/2017 a 23/08/2018
juStiFiCAtivA: decorre da permissibilidade prevista na Cláusula 
Sexta do termo de Cooperação em referência.
objeto: Prorrogação de vigência por 12 (doze) meses.
PArtÍCiPeS:                                                                                            
Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de 
desenvolvimento e obras Públicas - SedoP
Concedente: Secretario de estado de Saúde Pública- SeSPA
ordenador: vitor Manuel jesus Mateus

protocolo: 220363
6°tERmo ADitivo Ao tERmo DE coopERAção Nº 17/12
DAtA DE AssiNAtuRA: 24/08/2017
viGêNciA: 23/08/2017 a 23/08/2018
juStiFiCAtivA: decorre da permissibilidade prevista na Cláusula 
Sexta do termo de Cooperação em referência.
objeto: Prorrogação de vigência por 12 (doze) meses.
PArtÍCiPeS:                                                                                            
Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de 
desenvolvimento e obras Públicas - SedoP
Concedente: Secretario de estado de Saúde Pública- SeSPA
ordenador: vitor Manuel jesus Mateus

protocolo: 220361
GovERNo Do EstADo Do pARÁ
sEcREtARiA DE sAúDE púBlicA - sEspA
EDitAl N° 004/2017 - sEspA, 24 DE AGosto DE 2017
3º pRocEsso sElEtivo simplificADo pARA 
coNtRAtAção tEmpoRÁRiA – multipRofissioNAl
REtificAção Nº 001/2017
A Comissão Organizadora de Processos Seletivos Simplificados – 
PSS/SeSPA, constituída através da Portaria n° 707/11.05.2017 
(doe 33.372/12.05.2017) e alterada pela PortAriA nº 
2.008/24.08.2017 (doe 33.444/24.08.2017), torna pública as 
presentes retificações ao “EDITAL Nº 04.2017 SESPA - 3º PSS - 
Multiprofissional”, conforme dados abaixo:
1. Para o cargo de nível Médio: “téCniCo de 
enFerMAgeM”, lotação: belém/PA, no item “CArgo e 
diStribuição de vAgAS”:
A – onde se lê: “do/unACon (2); 1º CrS/ure PSiCoSSoCiAl 
- ProPAz (1)”;
b – leia-se: “do/unACon (1); 1º CrS/ure PSiCoSSoCiAl - 
ProPAz (2)”.
2. Para o cargo de nível Superior: “FArMACêutiCo 
bioquÍMiCo (eSP: PAtologiA ClÍniCA ou CitoPAtologiA)”, 
lotação: belém:
A – leia-se, em todas suas citações: “FArMACêutiCo 
bioquÍMiCo (eSP: CitologiA ClÍniCA ou CitoPAtologiA)”;
b – Adicione-se em suas atribuições: “executar laudos 
citopatológicos contendo: Avaliação da amostra citológica; 
Descrição microscópica; Conclusão e Classificação dos 
laudos com base no Sistema Bethesda e/ou na Classificação 
recomendada pela organização Pan-americana de Saúde/oPAS 
ou ainda na Classificação de Papanicolaou; executar controle de 
qualidade interno e externo em Citopatologia”.
3. Para o cargo de nível Superior: “FArMACêutiCo 
bioquÍMiCo”, com lotação em Marabá/PA (11º CrS – Sede):
A – excluir o referido cargo, da quantidade de cargos ofertados 
no polo;
b – Adicionar, o referido cargo suprimido ao quantitativo de 
cargos do polo Conceição do Araguaia/PA, com lotação no 12 
CrS (Sede).
4. Publicar o Edital retificado na página de 
acompanhamento do certame (sipros.pa.go.br).
belém/PA 25 de agosto de 2017
Comissão organizadora

protocolo: 220560
comissão iNtERGEstoREs BipARtitE Do sistEmA 
úNico DE sAúDE Do pARÁ
sEcREtARiA DE EstADo DE sAúDE púBlicA - sEspA
colEGiADo DE sEcREtÁRios muNicipAis DE sAúDE
Resolução ciB Nº 82, de 08 de Agosto de 2017.
A Comissão intergestores bipartite do Sistema único de Saúde 
do Pará – Cib-SuS-PA, no uso de suas atribuições legais e,
- Considerando a Portaria gM/MS nº 2.488, de 21/10/2011 que 
aprova a Política nacional de Atenção básica, estabelecendo a 
revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
básica, para a estratégia Saúde da Família (eSF) e o Programa 
de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- Considerando a resolução Cib nº 186, de 19/10/2011, artigo 
8º, inciso XI, que define como competência da Comissão 
intergestores regional a aprovação de projetos de implantação/
expansão das estratégias Agentes Comunitários de Saúde e 
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Saúde da Família/Saúde bucal, Centros de Atenção Psicossocial-
CAPS e núcleos de Apoio à Saúde da Família-nASF.
- Considerando a resolução Cir Araguaia nº 009, de 25 de maio 
de 2017, que aprova a implantação núcleo de Apoio da Saúde da 
Família – nASF – Modalidade iii –  em Sapucaia/Pa.
resolve:
Art. 1º -   Homologar a implantação de 01 (um) núcleo de Apoio 
à Saúde da Família – nASF,  no Município de Sapucaia, conforme 
quantitativo e modalidade definida a seguir:

cRs muNicípio populAção
moDAliDADE

tipo i tipo ii tipo iii

12º  Sapucaia  5.236  - - 01
 

Art. 2º - esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
belém, 08 de agosto de 2017.

Heloisa maria melo e silva Guimarães. 
Secretária de estado de Saúde Pública - em exercício,

Presidente da Cib/SuS/PA.

charles cézar tocantins de souza.
Presidente do CoSeMS/PA.

 

protocolo: 220546
Aviso DE suspENsão DA ABERtuRA Do pREGão 
ElEtRôNico Nº 120/sEspA/2017.
o Pregoeiro/SeSPA comunica aos interessados no Pregão 
eletrôniCo nº 120/SeSPA/2016, cujo objeto é aquisição de 
equipamento e Material Permanente, para atender a solicitação 
dos Hospitais: Hospital Municipal Maria laise Pereira-Castanhal, 
Hospital Municipal de Maracanã, Hospital Municipal de uruará, 
Hospital Municipal dr. Almir gabriel-Salvaterra, Hospital 
Municipal Menino deus-Soure, Hospital dr. olimpio Cardoso-
Salinópolis, laboratório Municipal de bonito, com recursos 
de emenda parlamentar aprovados mediante proposta nº 
83.369.835.0001/14-009, que foi suspensa a abertura marcada 
para o dia 28/08/2017 às 09h00 (Horário de brasília) no site: 
www.comprasnet.gov.br, devido impugnação técnica do edital. 
outrossim, informamos que posteriormente será publicada nova 
data de abertura.
belém (PA), 25 de agosto de 2017.
roSivel nuneS FerreirA
Pregoeiro/SeSPA

protocolo: 220122

.

.

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

.

.

ERRAtA
.

GovERNo Do EstADo Do pARÁ
sistema único de saúde
secretaria de Estado de saúde pública
Escola técnica do sus do pará – “Dr. manuel Ayres”
ERRAtA DE poRtARiA DE puBlicAção Do coNtRAto 
DE pREstAção DE sERviços Nº 186/2017, cÓDiGo Nº 
215853, Em 16/08/2017.
onde se lê: Município de Ananindeua
leia-se:  Município belém
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se
rAiMundo nonAto bitenCourt de SenA
diretor dA eSColA téCniCA do SuS-etSuS/PA

protocolo: 220378

coNtRAto
.

GovERNo Do EstADo Do pARÁ
sistema único de saúde
secretaria de Estado de saúde pública
Escola técnica do sus do pará – “Dr. manuel Ayres”
Contrato n°: 195                                   
exercício: 2017
Objetivo: Prestação de serviços docentes no Curso de Qualificação 
para Agente Comunitário de Saúde – Módulo v, no município de 
rurópolis, no período de 28/08 a 01/09/2017. totalizando 40 
horas-aula.
valor total: 2.400,00                                               
data da Assinatura: 17/08/2017
vigência: 17/08/2017 a 15/06/2017
Credenciamento: 006/2015
orçamento:                                                                                          ne 
nº 00533/2017
Programa de trabalho           natureza da despesa        Fonte do 
recurso     origem do recurso

10128142783070000                  33903600                      0349002772                  
Federal
Contratado: Marcos josé Silva de Paula - CPF. nº 750.455.752-87
endereço: Av. Curió, n° 314 – bairro: São Francisco – Santarém - PA
CeP: 68.025-550            
ordenador: rAiMundo nonAto bitenCourt de SenA

protocolo: 220398
GovERNo Do EstADo Do pARÁ
sistema único de saúde
secretaria de Estado de saúde pública
Escola técnica do sus do pará – “Dr. manuel Ayres”
Contrato n°: 191                                   
exercício: 2017
Objetivo: Prestação de serviços docentes no Curso de Qualificação 
para Agente de Combate às endemias – Módulo iii, no município 
de belém, no período de 21 a 25/08/2017. totalizando 40 horas-
aula.
valor total: 2.400,00                                               
data da Assinatura: 11/08/2017
vigência: 11/08/2017 a 09/09/2017
Credenciamento: 006/2015
orçamento:                                                                                          ne 
nº 00531/2017
Programa de trabalho           natureza da despesa        Fonte do 
recurso     origem do recurso
10128142783070000                  33903600                      0349002041                  
Federal
Contratado: Socorro de jesus gomes Mota - CPF. nº 127.968.402-04
endereço: rua quadro, n° 47 b, Altos Conj. CoHAb gleba ii – 
bairro: Marambaia – belém - PA
CeP: 66.632-190            
ordenador: rAiMundo nonAto bitenCourt de SenA

protocolo: 220417

LABORATÓRIO CENTRAL DO ESTADO 
PARÁ

.

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 356 DE 25/08/2017
Fundamento legal: Art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: Conduzir as servidoras edina raquel Menezes da 
Silva, Maria luiza Cunha Patello e elcy guerra Fialho que irão 
realizar visita técnica aos laboratórios da rede de tuberculose 
dos municípios de Capanema, bragança, Augusto Corrêa e 
Salinópolis, como também Capacitação em Capanema. 
Período da viagem: 11 a 15/09/2017.
quantidade: 4 e ½ (quatro e meia) diárias.
origem: belém – PA
destino (s): Capanema, bragança, Augusto Corrêa e Salinópolis 
– PA.
Servidor: Antônio Cirilo dA SilvA / MAt. 1036350 / 
MotoriStA            
ordenador: Sebastião licínio lira dos Santos.

protocolo: 220230
poRtARiA Nº 354 de 25/08/2017
Fundamento legal: Art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: reAlizAr uMA CAPACitAção do diAgnÓStiCo 
PArASitolÓgiCo de doençA de CHAgAS e tAMbéM 
AvAliAção e CertiFiCAção eM MAláriA, doençA de CHAgAS 
no MuniCÍPio de PACAjá PertenCente Ao 10º CrS.
Período da viagem: 10/09 a 16/09/2017.
quantidade: 6 e ½ (Seis e meia)
origem: belém – PA
destino (s): Pacajá-PA.
Servidor:  MárCiA do SoCorro FAriAS liMA MArtinS / Mat. 
54188851-2 / técnico em Patologia Clínica.
ordenador: Sebastião licínio lira dos Santos.

protocolo: 220153
poRtARiA Nº 355 de 25/08/2017
Fundamento legal: Art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: reAlizAr uMA CAPACitAção do diAgnÓStiCo 
PArASitolÓgiCo de doençA de CHAgAS e tAMbéM 
AvAliAção e CertiFiCAção eM MAláriA, doençA de CHAgAS 
no MuniCÍPio de bAgre PertenCente Ao 8º CrS.
Período da viagem: 22/09 a 29/09/2017.
quantidade: 7 e ½ (Seis e meia)
origem: belém – PA
destino (s): bagre-PA.
Servidor:  MárCiA do SoCorro FAriAS liMA MArtinS / Mat. 
54188851-2 / técnico em Patologia Clínica.
ordenador: Sebastião licínio lira dos Santos.

protocolo: 220157

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

poRtARiA
.

NomEAção DE pREGoEiRo
poRtARiA Nº 516 DE 25 DE AGosto DE 2017.
diretorA do 1º Centro regionAl de SAúde, usando suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela PortAriA nº 3280 de 
27.04.2011, publicada no Diário Oficial de Estado nº 31903 de 
28 de abril de 2011.
ConSiderAndo as exigências da lei nº 10.520, de 17.07.2002, 
decreto nº 3.555, de 08.08.2000, alterado pelo decreto nº 
3.693, de 20.12.2000 e decreto nº 3.784 de 10.04.2002 e 
lei estadual nº 6.474 de 06.08.2002, decreto nº 0199 de 
09.06.2003, decreto nº 2.069 de 20.02.2006.
reSolve:
1-noMeAr como Pregoeiro o servidor duCivAl dA SilvA 
brito, Matrícula nº 5891407/1, conforme legislação em vigor, 
para realizar o procedimento de licitação na modalidade Pregão.
Com efeitos a partir desta publicação.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se
1º Centro regionAl de SAúde,
em: 25/08/2017
 AnA AMéliA SAntoS rAMoS de oliveirA
diretora do 1º Centro regional de Saúde/SeSPA

protocolo: 220212

.

.

supRimENto DE fuNDo
.

poRtARiA: 480 de 25 de AGosto de 2017
SuPriMento de Fundo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
nome do Servidor Cargo do Servidor Matricula
MiCHelle vAlériA diS FerreirA; Agente Administrativo; 
57193711-1
recurso(s): r$ 2.000,00
observação: Conceder Suprimento de Fundo a unidade da uAt/
Hiv/AidS/1°CrS/SeSPA, no valor total de r$ 2.000,00 (dois Mil 
reais), para atender despesas com material de consumo.
ordenador: Ana Amélia Santos ramos de oliveira

protocolo: 220204

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

DiÁRiA
.

port. Nº 590 e 591 de Diárias de 25/08/17 
objetivo:Participar da 8º Coferência Municipal de 
Saúde de terra Alta, na condição de palestrante. 
Servidores: Pedro Paulo F. do nascimento Psícologo mat. 51054631 
Waldocelys Pereira de M. Moraes motorista mat:572064061 
origem:Castanhal/terra Alta Período:25/08/2017 
ordenador: etevaldo josé M. da Paixão

protocolo: 220076

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

licENçA pRêmio
.

poRtARiA Nº 040 DE 21 DE AGosto DE 2017 – Conce-
der noMe: ivete dA SilvA PereirA FilgueirA MAtrÍCulA: 
57190700/1 CArgo: Agente AdMiniStrAtivo lotAção: 
7º CrS/SeSPA triênio: 29.10.2007 À 28.10.2010 PerÍodo: 
18.09.2017 À 18.10.2017 (30 dias) ordenAdor de deSPeSA: 
raimundo luis Santos da Silva

protocolo: 220543
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

ERRAtA
.

ERRAtA DE DiÁRiA
poRtARiA Nº 200 de 30 de junho de 2017/ publicado no 
Diário Oficial n° 33.419 de 19/07/2017.
Protocolo 204184
Servidor (a):
nesildo oliveira Pinto
Maria da Conceição batista Correa
onde se lê
Período: 27/07/2017 a 29/07/2017 / n° de diária: 2,5 (duas 
diárias e meia)
leia-se
Período: 31/08/2017 a 02/09/2017 /  n° de diária: 2,5 (duas 
diárias e meia)
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
MArCelA giovAnA guSMão tolentino de MAtoS
diretorA do 9° Centro regionAl de SAúde

protocolo: 220336
ERRAtA DE DiÁRiA
poRtARiA Nº 209 de 14 de julho de 2017/ publicado no 
Diário Oficial n° 33.424 de 26/07/2017 Protocolo 207831.
Servidor (a):
eraldo guilherme dos Santos Sá
irnando Siqueira da trindade
jorge eymar de Matos Silva
onde se lê
objetivo: implantação da ouvidoria do SuS.
leia-se
objetivo: realizar a implantação da ouvidoria; realizar 
vistoria da reforma e ampliação do hospital de jacareacanga e 
assessoramento nas ferramentas de gestão: Plano Plurianual de 
Saúde 2018 a 2021, Programação anual de Saúde – PAS 2017 e 
relatório anual de gestão 2016.
onde se lê
Período: 13/08/2017 a 19/08/2017 /  nº de diária: 6,5 (seis 
diárias e meia)
leia-se
Período: 03/09/2017 a 09/09/2017 /  nº de diária: 6,5 (seis 
diárias e meia)
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
MArCelA giovAnA guSMão tolentino de MAtoS
diretorA do 9° Centro regionAl de SAúde

protocolo: 220246
ERRAtA DE DiÁRiA
poRtARiA Nº 201 de 30 de junho de 2017/ publicado no 
Diário Oficial n° 33.419 de 19/07/2017.
Protocolo 204194
Servidor (a):
valdinei gomes lopes
onde se lê
Período: 27/07/2017 a 29/07/2017 / n° de diária: 2,5 (duas 
diárias e meia)
leia-se
Período: 31/08/2017 a 02/09/2017 /  n° de diária: 2,5 (duas 
diárias e meia)
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
MArCelA giovAnA guSMão tolentino de MAtoS
diretorA do 9° Centro regionAl de SAúde

protocolo: 220339
ERRAtA DE DiÁRiA
poRtARiA Nº 199 de 30 de junho de 2017/ publicado no 
Diário Oficial n° 33.419 de 19/07/2017.
Protocolo 204182
Servidor (a):
valdinei gomes lopes
onde se lê
Período: 24/07/2017 a 26/07/2017 / n° de diária: 2,5 (duas 
diárias e meia)
leia-se
Período: 28/08/2017 a 30/08/2017 /  n° de diária: 2,5 (duas 
diárias e meia)
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
MArCelA giovAnA guSMão tolentino de MAtoS
diretorA do 9° Centro regionAl de SAúde

protocolo: 220331
ERRAtA DE DiÁRiA
poRtARiA Nº 126 de 10 de maio de 2017/ publicado no 
Diário Oficial n° 33.376 de 18 de Maio de 2017.
Protocolo 178874
Servidor (a):
lilian Mota de oliveira
onde se lê
Período: 05/06/2017 a 09/06/2017 / n° de diária: 4,5 (quatro 

diárias e meia)
leia-se
Período: 17/07/2017 a 21/07/2017 /  n° de diária: 4,5 (quatro 
diárias e meia)
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
MArCelA giovAnA guSMão tolentino de MAtoS
diretorA do 9° Centro regionAl de SAúde

protocolo: 220356
ERRAtA DE DiÁRiA
poRtARiA Nº 210 de 14 de julho de 2017/ publicado no 
Diário Oficial n° 33.424 de 26/07/2017 Protocolo 207827
Servidor (a):
edinaldo de Souza Alves
onde se lê
objetivo: transportar os técnicos do 9º CrS/SeSPA que irão 
implantar a ouvidoria do SuS.
leia-se
objetivo: Conduzir a equipe para desenvolver as ações 
supracitadas.
onde se lê
Período: 13/08/2017 a 19/08/2017 /  nº de diária: 6,5 (seis 
diárias e meia)
leia-se
Período: 03/09/2017 a 09/09/2017 /  nº de diária: 6,5 (seis 
diárias e meia)
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
MArCelA giovAnA guSMão tolentino de MAtoS
diretorA do 9° Centro regionAl de SAúde

protocolo: 220296
ERRAtA DE DiÁRiA
poRtARiA Nº 169 de 05 de junho de 2017/ publicado no 
Diário Oficial n° 33.403 de 27 de Junho de 2017.
Protocolo 195663
Servidor (a):
Francisco ribeiro Pinto
Herberto de Carvalho dantas Filho
onde se lê
Servidor (a):
Francisco ribeiro Pinto
Herberto de Carvalho dantas Filho
leia-se
Servidor (a):
Sueli Maria de Castro Melo
Herberto de Carvalho dantas Filho
onde se lê
Período: 03/07/2017 a 08/07/2017 / n° de diária: 5,5 (cinco 
diárias e meia)
leia-se
Período: 13/08/2017 a 19/08/2017 /  n° de diária: 6,5 (seis 
diárias e meia)
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
MArCelA giovAnA guSMão tolentino de MAtoS
diretorA do 9° Centro regionAl de SAúde

protocolo: 220373
ERRAtA DE DiÁRiA
poRtARiA Nº 198 de 30 de junho de 2017/ publicado no 
Diário Oficial n° 33.419 de 19/07/2017 Protocolo 204174.
Servidor (a):
nesildo oliveira Pinto
Maria da Conceição batista Correa
onde se lê
Período: 24/07/2017 a 26/07/2017 / n° de diária: 2,5 (duas 
diárias e meia)
leia-se
Período: 28/08/2017 a 30/08/2017 /  n° de diária: 2,5 (duas 
diárias e meia)
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
MArCelA giovAnA guSMão tolentino de MAtoS
diretorA do 9° Centro regionAl de SAúde

protocolo: 220316

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 239 de 31 de julho de 2017
Fundamento legal: decreto n° 2819 de 06 Setembro de 1994.
objetivo: Conduzir a equipe de capacitação de agentes de 
endemias no município de Curuá.
origem: Santarém/ PA- brasil
destino: Curuá/ PA – brasil
Período: 13/08/2017 a 19/08/2017 / n° de diária: 6,5 (seis 
diárias e meia)
Servidor (a):
juraci lopes da Silva
CPF: 071.224462-04
Matrícula: 479359
Cargo: Motorista
ordenador: Marcela giovana gusmão tolentino de Matos.

protocolo: 220388

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

toRNAR sEm EfEito
.

solicitação de Diária da servidora
publicada no D.o N.º 33443 de 23/08/2017.
Servidora: 57855002/2- SôniA eliSiA rodrigueS PenHA 
(Assistente de direção) / 2,5 diárias (completa) de 29/08/2017 
a 31/08/2017
objetivo: Participar da x Conferência Municipal de Saúde de 
uruará.
origem: Altamira
destino (s): uruará
ordenador de despesa:
lucas evangelista urel
diretor do 10º CrS/SeSPA

protocolo: 220062

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 858 de 25 de Agosto de 2017.
nome: joão Wanderley silva oliveira.
Cargo: Agente de saúde pública.
Matrícula/Siape: 498903.
CPF: 234.667.902-04.
Período: 16 a 18.08.2017.
nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do Araguaia-pa.
destino: tucumã.
objetivo: ministrar palestra na conferência municipal de 
saúde e vigilância em saúde do município.
ordenador de despesas: Herbeti Donizete clemente.

protocolo: 220491
poRtARiA Nº 859 de 25 de Agosto de 2017.
nome: Abrahão raimundo Alab tavares.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 502772.
CPF: 257.067.722-15.
Período: 14 a 19.08.2017.
nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).
origem: Conceição do Araguaia / belém.
destino: belém / Conceição do Araguaia.
objetivo: transportar Kit para diagnóstico da leishmaniose 
visceral.
 ordenador de despesas: Herbeti donizete Clemente.

protocolo: 220524
poRtARiA Nº 856 de 25 de Agosto de 2017.
nome: luciano carvalho Duarte.
Cargo: Diretor da DocA/12ºcRs.
Matrícula/Siape: 5832314-2.
CPF: 672.862.752-91.
Período: 21 a 26/08/2017.
nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).
origem: conceição do Araguaia-pa
destino: Belém.
objetivo: participar de reunião sobre Oficina de 
planejamento do projeto do plano Diretor de Hospitais.
ordenador de despesas: Herbeti Donizete clemente.

protocolo: 220473
poRtARiA Nº 857 de 25 de Agosto de 2017.
nome: leonaldo carvalho da silva.
Cargo: Agente Administrativo.
Matrícula/Siape: 5897544-1.
CPF: 959.665.792-53.
Período: 21 a 27.08.2017.
nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do Araguaia-pa
destino: ourilândia do Norte, tucumã e são félix do xingu.
objetivo tratar de assuntos administrativos relacionados 
ao 12ºcRs.
ordenador de despesas: Herbeti Donizete clemente.

protocolo: 220482
poRtARiA Nº 855 de 25 de Agosto de 2017.
nome: olívia cristina Dias ferreira.
Cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57205107-2.
CPF: 702.928.332-53.
Período: 11 a 15/09/2017.
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nº de diárias: 4,5 (Quatro e meia).
origem: conceição do Araguaia-pa.
destino: Belém.
objetivo: participar da viii jornada Estadual em saúde do 
trabalhador.
ordenador de despesas: Herbeti Donizete clemente.

protocolo: 220448
poRtARiA Nº 854 de 25 de Agosto de 2017.
nome: olívia cristina Dias ferreira.
Cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57205107-2.
CPF: 702.928.332-53.
Período: 31/07 a 04/08/2017.
nº de diárias: 4,5 (Quatro e meia).
origem: conceição do Araguaia-pa.
destino: Belém.
objetivo: participar do v modulo do curso de Gestão em 
políticas de saúde na uEpA.
ordenador de despesas: Herbeti Donizete clemente.

protocolo: 220439
poRtARiA Nº 853 de 25 de Agosto de 2017.
nome: Emilio fernando de carvalho moraes Netto.
Cargo: Agente Administrativo.
Matrícula/Siape: 5832314-2.
CPF: 375.464.062-34.
Período: 31/07 a 04/08/2017.
nº de diárias: 4,5 (Quatro e meia).
origem: conceição do Araguaia-pa.
destino: Belém.
objetivo: participar do v modulo do curso de Gestão em 
políticas de saúde na uEpA.
ordenador de despesas: Herbeti Donizete clemente.

protocolo: 220428

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

poRtARiA Nº 296 de 14 de agosto de 2017
objetivo: reAlizAr junto A equiPe teCniCA do MuniCiPio 
ASSeSSorAMento nA orgAnizAção dA oFiCinA PArA 
AutoAvAliAção dA MelHoriA do ACeSSo e dA quAlidAde 
– AMAq e ConStrução dA MAtriz de intervenção 
Pertinente
Fundamento legal: lei 5.810/1994 - Art. 145(rju)
origem: CAMetá – PA
destino(s): oeirAS – PA
Período: 28/08/2017 a 31/08/2017. (3,5 diárias)
Servidor(es):   
228.802.832-72 / FrAnCiSCA SolAnge de AlenCAr doS 
SAntoS
 ordenador de despesa
joão HAroldo diAS MArtinS
diretor do 13º CrS/SeSPA

protocolo: 220159
poRtARiA Nº 293 de 11 de agosto de 2017
objetivo: reAlizAr buSCA AtivA e PASSivA de CASoS 
de MAlAriA. SuPerviSionAr e orientAr Sobre o uSo 
de MoSquiteiroS iMPregnAdoS CoM inSetiCidAS nA 
loCAlidAde de jArite.
Fundamento legal: lei 5.810/1994 - Art. 145(rju)
origem: CAMetá – PA
destino(s): oeirAS – PA
Período: 23/08/2017 a 06/09/2017. (14,5 diárias)
Servidor(es):
170.299.532-15 / AdeMir edMundo FAriAS veigA
059.167.802-06 / joão bAtiStA veloSo
685.198.182-34 / jonAS do CArMo PereirA junior
097.133.792-68 / oSMAr diniz Melo
ordenador de despesa
joão HAroldo diAS MArtinS
diretor do 13º CrS/SeSPA

protocolo: 220165
poRtARiA Nº 301 de 18 de agosto de 2017
objetivo: reAlizAr levAntAMento do ConSuMo de inSuMoS 
no HPP de oeirAS do PArá, reFerente Ao PriMeiro 
SeMeStre de 2017.
Fundamento legal: lei 5.810/1994 - Art. 145(rju)
origem: CAMetá – PA
destino(s): oeirAS – PA
Período: 23/08/2017 a 25/08/2017. (2,5 diárias)
Servidor(es):
962.754.642-91 / joáS Heleno SoAreS de SouzA
005.927.982-67 / jorge FreitAS FilHo
886.846.442-04 / joSé MAurÍCio vAnzeler PoMPeu
ordenador de despesa
joão HAroldo diAS MArtinS
diretor do 13º CrS/SeSPA

protocolo: 220163

poRtARiA Nº 300 de 18 de agosto de 2017
objetivo: PArtiCiPAr do 7º lAborAtÓrio de inovAção 
eM PlAnejAMento, geStão, AvAliAção e regulAção de 
PolitiCAS, SiSteMAS, redeS e ServiçoS de SAúde.
Fundamento legal: lei 5.810/1994 - Art. 145(rju)
origem: CAMetá – PA
destino(s): beléM – PA
Período: 23/08/2017 a 27/08/2017. (4,5 diárias)
Servidor(es):   
612.202.052-49 / CriStiAnA MorAeS doS SAntoS
939.266.852-04 / AndreiA ribeiro nuneS
227.747.262-04 / joSé MAriA viAnA de AndrAde
 ordenador de despesa
joão HAroldo diAS MArtinS
diretor do 13º CrS/SeSPA

protocolo: 220116
Diretor do 13º cRs/sEspA
poRtARiA Nº 295 de 14 de agosto de 2017
objetivo: ACoMPAnHAr AS téCniCAS dA CoordenAção 
eStAduAl de leiSMAnioSe nA reAlizAção de CAPACitAção 
eM vigilAnCiA e Controle dAS leiSMAnioSeS, SuPerviSão 
e MonitorAMento.
Fundamento legal: lei 5.810/1994 - Art. 145(rju)
origem: CAMetá – PA
destino(s): MoCAjubA – PA
Período: 28/08/2017 a 01/09/2017. (4,5 diárias)
Servidor(es):
102.546.502-44 / benedito AuguSto gonzAgA de CAStro
ordenador de despesa
joão HAroldo diAS MArtinS
diretor do 13º CrS/SeSPA

protocolo: 220171

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

poRtARiA Nº 723/2017 – GAB/DG/Hol.
o diretor gerAl do HoSPitAl oPHir loYolA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 23/04/2015, 
publicada no doe n° 32.873 de 27/04/2015.
ConSiderAndo que a servidora nAgilA dA SilvA SAuAiA 
SouSA, Procurador Autárquico, matrícula nº 5902792/1, 
Coordenador Chefe da Procuradoria jurídica, no período de 
28/08/2017 a 26/09/2017, responderá pela diretoria de 
Administração e Finanças, deste Hospital.
ConSiderAndo os termos contidos no Processo nº 2017/26278 
de 19/01/2017.
reSolve:
deSignAr, a servidora SiMone doS PASSoS CoSteirA, 
Procurador Autárquico, Matrícula 5902817/1, pertence ao quadro 
de Pessoal Ativo do Hol, para responder pela Coordenadoria da 
Procuradoria jurídica - Projur, em razão da ausência do seu 
titular.
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
Hospital ophir loyola.
em, 22 de agosto de 2017.
luiz ClAudio loPeS CHAveS
diretor geral do Hol

protocolo: 220495
poRtARiA Nº 717/2017 - GAB/DG/Hol.
o diretor gerAl do HoSPitAl oPHir loYolA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 23/04/2015, 
publicada no doe n° 32.873 de 27/04/2015.
ConSiderAndo as férias regulamentares, no período de 
10/08/2017 a 08/09/2017, da servidora MAriA MArgAridA 
CoStA de CArvAlHo, enfermeiro, matricula n° 55586247/1, 
Chefe do Setor de enfermagem da Clínica de Cuidados Paliativos 
oncologicos-CCPo, deste Hospital.
ConSiderAndo os termos contido no Memorando nº 048/2017- 
enfermagem.
reSolve:
deSignAr, a servidora CriStiAnne de oliveirA ArrAiS 
SArAivA, enfermeiro matrícula nº 5908361/1, pertencente ao 
Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para responder pela Chefia 
do Setor de enfermagem da Clínica de Cuidados Paliativos 
oncologicos-CCPo, em razão da ausência do seu titular.
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique e CuMPrA-Se.
Hospital ophir loyola.
em, 21 de agosto de 2017.
luiz ClAudio loPeS CHAveS
diretor geral do Hol

protocolo: 220526

DEsiGNAR fiscAl DE coNtRAto
.

poRtARiA fiscAl DE coNtRAto Nº 725/2017–GAB/DG/Hol
o diretor geral do HoSPitAl oPHir loYolA, no uso de suas 
atribuições que lhe foram designadas através do decreto 
governamental publicado no doe nº 32.873 de 27 de abril de 
2015 e aquelas previstas na lei estadual nº 6.826/2006 e ainda;
reSolve:
Art. 1º – designar a servidora desta Autarquia liete ConCeição 
FerreirA de oliveirA, pedagoga, matricula 57230964/1-Hol 
e, no seu impedimento a servidora SAndrA MAriA PinHeiro 
dA ConCeição, agente administrativo, matricula 5087554014-
Hol, ambas lotadas na diretoria de ensino e Pesquisa do 
Hospital Ophir Loyola, para a função de fiscais do Termo de 
Cooperação técnica nº 002/2017, publicada no doe nº 33.328 
de 08/03/2017, firmado com a SECRETARIA DE ESTADO DE 
SAúde PúbliCA, cujo objeto é a realização de coleta de dados de 
casos novos de câncer diagnosticados e tratados nos municípios 
de belém e Ananindeua, referente ao ano de 2016, relacionados 
ao rCbP (registro de Câncer de base Popular), por bolsista do 
Curso de graduação de enfermagem selecionados pelo Hospital 
ophir loyola. Processo nº 2017/149315.
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
belém (PA), 23 de agosto de 2017.
luiz ClAudio loPeS CHAveS
diretor geral

protocolo: 220225

tERmo DE HomoloGAção
.

HomoloGAção Do pREGão ElEtRôNico Nº 040/2017
processo: 2017/19960
objeto: locação de veículos.
A autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o 
aludido certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor 
das empresas:
AloCAr loCAdorA de veCuloS, MAquinAS e equiPAMentoS 
ltdA – ePP: r$ 140.447,88
brASil rent CAr ltdA – ePP: r$ 126.560,00.
valor total da licitação: r$ 267.007,78
belém, 25 de agosto de 2017
ordenador: luiz ClAudio loPeS CHAveS.

protocolo: 220532
HomoloGAção Do pREGão ElEtRôNico Nº 111/2017
processo: 2017/8163
objeto: Aquisição de 01 (uma) seladora de tubos.
A autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o 
aludido certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor 
da empresa:j.l. r. ArAujo CoMerCio e ServiçoS - ePP.
valor total da licitação: r$ 28.390,00
belém, 23 de AgoSto de 2017
ordenador: luiz ClAudio loPeS CHAveS.

protocolo: 220114

ApostilAmENto
.

ApostilAmENto
núMero: 1
ContrAto AdMiniStrAtivo nº 030/2017-Hol
vAlor: r$ 1.728,48
ContrAto AdMiniStrAtivo nº 031/2017-Hol
vAlor: r$ 9.241,67
ContrAto AdMiniStrAtivo nº 032/2017-Hol
vAlor: r$ 3.661,82
juStiFiCAtivA: alteração do elemento de despesa de 3390.30 
para 4490.52
ProCeSSo: 2016/161964
ordenador: luiz ClAudio loPeS CHAveS

protocolo: 220242

outRAs mAtéRiAs
.

poRtARiA Nº 727/2017-GAB/DG/Hol
o diretor geral do HoSPitAl oPHir loYolA, no uso de 
suas atribuições que lhe foram designadas pelo decreto 
governamental, publicado no doe nº 32.873 de 27 de abril de 
2015 e aquelas previstas na lei estadual nº 6.826/2006 e ainda
ConSiderAndo que através da PortAriA nº 086/2017 – gAb/
dg/Hol, publicada no doe nº 33.306 de 02/02/2017, foi instau-
rado Processo Administrativo com a finalidade de apurar possível 
responsabilidade de descumprimento contratual relativo ao con-
trato administrativo na modalidade de Ata de registro de Preço 
nº 043/2016-Hol, que tem como objeto a aquisição de uma 
mesa cirúrgica ortopédica com todos os acessórios utilizados na 
especialidade, por parte da empresa FerrAz SilveirA CoMer-
Cio e ServiçoS ltdA – ePP.
CONSIDERANDO finalmente os termos do Relatório apresentado 
pela Comissão de Procedimento Administrativo – CoPAd juntado 
às fls. 212/217, nos autos do Processo nº 2016/5949.
reSolve:
Aplicar a penalidade de MultA no percentual de 10% (dez por 
cento) sobre o valor do contrato nos termos exatos do edital na 
modalidade Pregão eletrônico nº 71/2016/Hol, item 18.2, sub-
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item 18.2.5, i e  SuSPenSão do direito de licitar e contratar com 
o Hospital ophir loyola por um período de 02 (dois) anos, item 
18.3, iii  e com fundamento no  art. 87, ii e iii da lei Federal n.° 
8.666/93, imputada à empresa FerrAz SilveirA CoMerCio e 
ServiçoS ltdA – ePP, inscrita no CnPj sob o nº 21.812.641-
0001-10, pelo descumprimento contratual.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se
belém, 23 de agosto de 2017.
luiz ClAudio loPeS CHAveS
diretor geral

protocolo: 220143
mANDADo DE citAçãoE iNtimAção
À
jR coNstRução, sERviço E coméRcio ltDA.
C.n.P.j. n. 10.919.917/0001-48
end: trav. vileta, nº. 51, passagem olímpia. belém/PA. CeP 
66093-220. tel: (91) 98151-2425.
referência: Processo Administrativo de responsabilização nº 
01/2017.
na condição de Presidente da Comissão de Processo Administra-
tivo de responsabilização nº 01/2017, designada pela PortAriA 
nº 502/2017 gAb/dg/Hol, publicada no doe 33.393, de 12 de 
junho de 2017, Cito a empresa jr ConStrução, Serviço e 
CoMérCio ltdA, CnPj xx , na pessoa de seu representante le-
gal, acerca da instauração do Processo Administrativo de res-
ponsabilização acima descrito.  e intiMo a pessoa jurídica, na 
pessoa de seu representante legal, para apresentar defesa escri-
ta e as provas que pretende produzir, sob pena de preclusão e os 
seus efeitos decorrentes, nos moldes do artigo 11, caput, da lei 
federal 12.846/2013, no prazo de 30 (trinta) dias ininterruptos, 
a contar da data do recebimento desta.
inForMo que a peça de defesa escrita e as provas que pretende 
produzir devem ser apresentadas no protocolo da Procuradoria 
jurídica do HoSPitAl oPHir loYolA, com endereço constante 
no rodapé, bem como as vistas e disponibilização para extração 
de cópias estarão disponíveis no local apontado, durante o 
funcionamento de expediente do órgão, qual seja: das 08:00h 
às 12:00h, e das 14:00h às 17:00h.
insta, por determinação normativa, inForMAr que o processo 
administrativo de responsabilização terá continuidade, 
independente do comparecimento da pessoa jurídica nos autos.
Segue com o presente, cópia do extrato da Portaria nº. 502/2017 
gAb/dg/Hol, publicada no doe 33.393, de 12 de junho de 2017
belém/PA, 09 de agosto de 2017.
nágilA dA SilvA SAuAiA SouSA
PreSidente

protocolo: 220131

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

poRtARiA
.

poRtARiA Nº 415/2017 – GAp/Gp/fscmp
A PreSidente dA FundAção SAntA CASA de MiSeriCÓrdiA 
do PArá, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo decreto do dia 26/02/2015, publicado no doe n° 
32.836 de 27/02/2015,
ConSiderAndo o disposto no Art. 31 da lei 5.810/94 e sua 
regulamentação por meio do decreto nº 648/2013 que dispõe 
acerca da cessão de servidores de órgãos e entidades da 
Administração Pública estadual direta, Autárquica e Fundacional 
e dá outras providências;
r e S o l v e:  
ProrrogAr, cessão a contar de 04/03/2017, tribunal de 
Contas dos Municípios, do servidor ivonelio CAlHeiroS 
loPeS junior, Matrícula nº 57196809/1, Médico, pelo prazo de 
01(um) ano, com ônus para o Órgão cessionário e reembolso ao 
cedente, considerando Art. 5º e § 1º do decreto nº 648 de 17 
de janeiro de 2013.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém – PA, 21 de Setembro de 2017.
roSângelA brAndão Monteiro
Presidente da FSCMP

protocolo: 220362
poRtARiA Nº 428/2017 – cpps/GABp/fscmp
A PreSidente dA FundAção SAntA CASA de MiSeriCÓrdiA 
do PArá, no uso de suas atribuições legais, e
ConSiderAndo o disposto no artigo 199 e seguintes da 
lei nº 5.810/94, que impõe à autoridade que tiver ciência de 
irregularidade no serviço público, o dever de apuração imediata 
do fato, mediante sindicância ou processo administrativo 
disciplinar;

ConSiderAndo os termos do Processo nº 2013/345448, que 
cuida de suposto caso de procedimento desidioso, infração, em 
tese, praticada pelo servidor de matrícula nº 57195564/1;
reSolve:
i - determinar a instauração de ProCeSSo AdMiniStrAtivo 
diSCiPlinAr, para apurar a prática, em tese, de infração 
capitulada no artigo 190, inciso xix, da lei nº 5.810/1994;
ii - designar para compor a Comissão de ProCeSSo 
AdMiniStrAtivo diSCiPlinAr os seguintes servidores, 
MAriA CeleSte nAzAré AlMeidA, enfermeira, Matrícula n.º 
5343089/2; PAtrÍCiA SuelY CAvAlCAnte nonAto, Assistente 
Administrativo, Matrícula n.º 57193112/1; e jAiMe eduArdo 
lAurido, Assistente Administrativo, Matrícula n.º 54196726/2, 
para, sob a presidência da primeira, dar seguimento ao item 
precedente;
iii - deliberar que os membros da Comissão poderão reportar-
se diretamente às unidades e diretorias desta Fundação, 
em diligência necessária às atividades de investigação e 
esclarecimento;
iv - estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data da 
publicação deste instrumento, para apresentação do relatório, 
com possibilidade de prorrogação, mediante justificativa. 
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém, 24 de agosto de 2017.
drA. roSângelA brAndão Monteiro
Presidente da FSCMP.

protocolo: 220477

licENçA pRêmio
.

poRtARiA Nº 411/GAp/fscmp
A PreSidente dA FundAção SAntA CASA de MiSeriCÓrdiA 
do PArá, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo decreto do dia 26/02/2015, publicado no doe nº 
32.836 de 27/02/2015.
r e S o l v e:
ConCeder, de acordo com o Artigo n° 98 da lei n° 5.810/94, 
ao (a) servidor (a) Arlete CriStinA doS SAntoS, técnico 
de enfermagem, id. Funcional nº 57193876-1, lotado na 
Coordenação de Prontuários, 30 (trinta dias) de licença Prêmio, 
para serem usufruídos no período de 02.06.2017 a 01.07.2017, 
referente ao triênio de 07.02.2011 a 06.02.2014, a licença não 
implicará em substituição do servidor, de acordo o Art. 2º, ix, 
do decreto 1.739, de 07/04/2017, publicado no doe nº 33.351 
de 10.04.2017.
Art. 3º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 02 de Junho de 2017, para fins de 
regularização funcional.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém – PA, 17 de Agosto de 2017.
roSAngelA brAndão Monteiro
Presidente da FSCMP

protocolo: 220467

licENçA mAtERNiDADE
.

poRtARiA Nº 416/GAp/Gp/fscm
A PreSidente dA FundAção SAntA CASA de MiSeriCÓrdiA 
do PArá, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo decreto do dia 22/03/2017, publicado no doe 
nº 33.338.
ConSiderAndo o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei 
nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do 
Atestado Médico, firmado pelo médico devidamente inscrito no 
CrM sob o nº 8390-Pa.
r e S o l v e
ConCeder de acordo com o Art. 88 da lei nº 5.810, de 
24/01/1994, em combinação com a eC nº 44 que altera o inciso 
xii do Art. 31 da Constituição do estado do Pará, 180 (cento 
e oitenta) dias de licença Maternidade a servidora elAine 
CriStinA bArroS liMA, id. Funcional nº 57193940-2, Servidora 
estatutária estável Concursada, enfermeira, lotada na gerência 
da Clínica Médica, no período de 09.08.2017 a 04.02.2018.
Art. 3º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 09 de Agosto de 2017.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém – PA, 21 Agosto de 2017.     
roSAngelA brAndão Monteiro
      Presidente da FSCMP

protocolo: 220471
poRtARiA Nº 375/GAp/Gp/fscm
A PreSidente dA FundAção SAntA CASA de MiSeriCÓrdiA 
do PArá, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo decreto do dia 26/02/2015, publicado no doe nº 
32.836 de 27/02/2015.
ConSiderAndo o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei 
nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do 
Atestado Médico, firmado pelo médico devidamente inscrito no 
CrM sob o nº 5477-Pa.
r e S o l v e:
ConCeder de acordo com o Art. 88 da lei nº 5.810, de 
24/01/1994, em combinação com a eC nº 44 que altera o inciso 
xii do Art. 31 da Constituição do estado do Pará, 180 (cento 
e oitenta) dias de licença Maternidade a Servidora gizelle 
PAntojA de Melo, id. Funcional nº 57194500-1/2, Servidora 

Concursada, enfermeira, lotada na gerência de regulação, no 
período de 17.07.2017 a 12.01.2018.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém – PA, 21 Agosto de 2017.
roSAngelA brAndão Monteiro
Presidente da FSCMP

protocolo: 220451

Aviso DE licitAção
.

Aviso DE ABERtuRA Do pREGão ElEtRôNico 42/2017
A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará - FSCMP, 
através do presente Pregoeiro (a), nomeado (a) pela Portaria 
349/2017-gP/FSCMP, de 05 de julho de 2017 d.o.e. nº. 
33.163 de 06/07/2017 avisa que será realizada licitação na 
modalidade Menor Preço Por lote na forma eletrônica 
nº42/2017/FSCMP, PreStAção de ServiçoS lAborAtoriAiS 
de PAtologiA CliniCA para atender as necessidades dos 
pacientes da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, 
conforme especificações constantes do ANEXO I, II e III,IV,V 
do termo de referência deste edital. data de Abertura da 
licitação: 11/09/2017, às 10:00 horas. endereço eletrônico: 
www.comprasgovernamentais.gov.br uASg: 925448 Funcional 
Programática: 10.302.1427.8288  elemento de despesa: 
339039 Fontes:. 0103 e 0269, 0261, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0149006653 ordenador responsável:. rosangela 
brandão Monteiro o edital encontra-se disponível na internet 
nos endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.
br contatos pelos telefones (91)3241-0398 (91)4009-2278, cpl.
santacasa@globo.com
belém/PA, 24 de Agosto de 2017.
isis Souza Coimbra
Pregoeiro (a) da FSCMP

protocolo: 220303

tERmo DE HomoloGAção
.

A presidente da fundação santa casa de misericórdia 
do pará - fscmp, no uso de suas atribuições legais 
previstas no inciso iv do artigo 5º da lei estadual nº 6.474, 
de 06 de agosto de 2002, HoMologA o resultado do Pregão 
eletrônico nº69/2017-FSCMP, do tipo menor preço globAl, 
cujo objeto é a ContrAtAção de eMPreSA eSPeCiAlizAdA 
no ForneCiMento de CoMbuStivel, tiPo dieSel, CoM 
ENTREGA IN LOCO para FSCMP, conforme as especificações 
contidas no anexo i do presente edital, pelo período de 12 (doze) 
meses, sendo vencedora do item: 1 a empresa PetrobrAS 
diStribuidorA S A CnPj: 34.274.233/0001-02 .Conforme 
anexo i-A do edital.
belém/PA, 23 de Agosto de 2017.
roSAngelA brAndão Monteiro
Presidente da FSCMP

protocolo: 220270

ApostilAmENto
.

ApostilAmENto
número: 1
data de Assinatura: 24/08/2017
Justificativa: Inclusão da Funcional Programática 
10.305.1427.8302 e das Fontes de recursos 0349003056 
e  0149003056, consoante permite o § 8º do artigo 65 da lei 
8.666/93.
Contrato: 225/2017/FSCMP
Contratado: eCAl - eMPreSA de ConStrução e ArquiteturA 
- eireli - ePP
ordenador: roSângelA brAndão Monteiro
Presidente da FSCMP

protocolo: 220385

féRiAs
.

poRtARiA Nº 414/2017 – GApE/GAB/fscmp
A PreSidente dA FundAção SAntA CASA de MiSeriCÓrdiA 
do PArá, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo decreto do dia 26/02/2015, publicado no doe nº 
32.836 de 27/02/2015.
r e S o l v e:
tornAr SeM eFeito o período de férias de AdelSon dA Sil-
vA AndrAde, Cargo de Agente de Artes Práticas, matrícula nº 
54191423/1, lotado na gerência de transporte inter Hospitalar, 
concedida de 15/09/2017 a 14/10/2017 conforme PortAriA nº 
397//2017 publicada no doe nº 33.438 de 16/08/2017.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém – PA, 18 de agosto  de 2017.
roSAngelA brAndão Monteiro
Presidente da FSCMP

protocolo: 220508
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toRNAR sEm EfEito
.

poRtARiA Nº 425/2017 – GApE/Gp/fscmp
A PreSidente dA FundAção SAntA CASA de MiSeriCÓrdiA 
do PArá, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo decreto do dia 27/02/2015, publicado no doe 
n° 32.836,
r e S o l v e:
TORNAR SEM EFEITO, a contar de 01/09/2017, Gratificação de 
tempo integral concedido à servidora MAdeleine reginA do 
nASCiMento dAlzY louzeiro, id. Funcional nº 57194262/1, 
técnico de enfermagem, lotado na gerência de Saúde do tra-
balhador, através da PortAriA nº 800/2016 - gAPe/gP/FSCMP, 
21/12/2016, publicada no doe nº 33.276, de 22/12/2016.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém – PA, 23 de agosto de 2017.
roSAngelA brAndão Monteiro
Presidente da FSCMP

protocolo: 220525

outRAs mAtéRiAs
.

oRtARiA Nº 421/GAp/Gp/fscmp
A PreSidente dA FundAção SAntA CASA de MiSeriCÓrdiA 
do PArá, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo decreto do dia 26/02/2015, publicado no doe nº 
32.836 de 27/02/2015.
ConSiderAndo o falecimento do (a) esposo do (a) Servidor (a) 
MArCilenA teleS de MorAeS, ocorrido em 09 de Agosto de 
2017 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei 
nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
   reSolve:
i - Autorizar o afastamento por motivo de falecimento de 
pessoa da família ao (a)  servidor (a)  MArCilenA teleS de 
MorAeS, ocupante do cargo de economista, id. Funcional 
nº 57232073-1, lotada na gerência de Finanças, no período 
de 09.08.2017 a 16.08.2017, conforme certidão de óbito nº 
065656.01.55.2017.4.00369.065.0151803-46.
ii - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 09 de Agosto 2017.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém – PA, 22 de Agosto de 2017.
roSAngelA brAndão Monteiro
Presidente da FSCMP    

protocolo: 220462
instrumento substitutivo de contrato
Nota de Empenho da Despesa: 2017NE01542
valor: r$ 7.692,00
data: 03/08/2017
vigência: 03/08/2017 a 31/10/2017
objeto: compra de copo descartável em poliestileno, cap. 50 ml 
(12 caixas) e pote descartável em poliestileno cap. 100 ml com 
tampa ( 120.000 unidades).
dispensa de licitação: 00/2017
orçamento:
Funcional Programática: 10.302.1427.8288; despesa: 339030; 
Fonte: 0269006842
Contratado: A M de M PiMentel e CiA ltdA - Me
CnPj/MF: 12.670.817/0001-56
endereço: rua dos Mundurucus, nº 125, estrada nova, nova 
orla de belém, jurunas, belém/PA, CeP: 66.025-660, telefone: 
(91)3225-6138
ordenador: rosângela brandão Monteiro
Presidente da FSCMP

protocolo: 220253
poRtARiA Nº 424/2017 – Gp/fscmp
A PreSidente dA FundAção SAntA CASA de MiSeriCÓrdiA 
do PArá, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo 
decreto do dia 27/02/2015, publicado no doe n° 32.836,
Considerando os termos do Memorando nº 059/2017-nACo/
FSCMP, de 11/08/2017;
reSolve:
noMeAr os servidores abaixo relacionados para compor a a 
Comissão de Residência Multiprofissional da FSCMP;

NomE sEtoR cARGo

ClAudiA terezA FonSeCA nbPS ASSiStente SoCiAl - 
cooRDENADoRA

AnA terezA FrAde de ArAujo nbPS PSiCÓlogA – vicE 
cooRDENADoRA

dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém, 23 de agosto de 2017.
roSAngelA brAndão Monteiro
Presidente da FSCMP

protocolo: 220523

FUNDAÇÃO CENTRO DE 
HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO 
PARÁ

.

Aviso DE licitAção
.

pREGão ElEtRôNico Nº 055/2017
objeto: Aquisição de pneus para atender a frota própria da 
Fundação Hemopa, pelo período de 12 (doze) meses.
edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.compraspara.pa.gov.br no Mural de licitações.
uASg da Fundação HeMoPA: 925452
SeSSão PúbliCA: 12/09/2017
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Hora: 09:00 Horas. (Horário de brasília)
unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho: 10122129783380000
Fonte de recurso: 0269001022, 0261000000 e 0103000000
natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Ana Suely leite Saraiva

protocolo: 220326
pREGão ElEtRôNico Nº 057/2017 (Em GRAu DE 
REpEtição)
objeto: Aquisição de Controle Hematológico bC-3d para 
Contador Hematológico bC2800 MindrAY.
edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.compraspara.pa.gov.br no Mural de licitações.
uASg da Fundação HeMoPA: 925452
SeSSão PúbliCA: 11/09/2017
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Hora: 09:00 Horas. (Horário de brasília)
unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho: 10302142782940000
Fonte de recurso: 0269001022 e 0103000000
natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Ana Suely leite Saraiva

protocolo: 220425

.

.

Aviso DE REsultADo DE licitAção
.

pREGão ElEtRôNico nº 037/2017
A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do estado 
do Pará – HeMoPA, nesta oportunidade representada pela Co-
missão Permanente de licitação designada pela PortAriA nº 
271/2017-Ajur/gAPre/HeMoPA, de 31/03/2017, torna público 
que a sessão do Processo Administrativo 2016/389974 - Pregão 
eletrônico nº 037/2017 para Aquisição de Controle Hematológico 
bC-3d para Contador Hematológico bC2800 MindrAY foi decla-
rada FrACASSAdA. os autos do Processo Administrativo estão à 
disposição dos interessados na sede da Fundação HeMoPA.
belém (PA), 25 de agosto de 2017.
Comissão Permanente de licitação
Fundação HeMoPA.

protocolo: 220423

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 
HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR 
VIANNA

.

.

.

DEsiGNAR fiscAl DE coNtRAto
.

poRtARiA N° 337, DE 18 DE AGosto DE 2017
A diretora Presidente da Fundação Pública estadual Hospital de 
Clínicas gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pelo decreto governamental datado de 27 de  janeiro 
de 2012, publicado no doe-PArá nº 32.087, de 30 de janeiro 
de 2012.
 Considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro 
de 2013,
reSolve:
deSignAr o servidor Miraldo tavares veiga, Matricula 
n°5900061-3,  para acompanhar e fiscalizar o seguinte Contrato:
ContrAto nº246/2017 – drive A inForMátiCA ltdA
ContrAto n°247/2017-gl eletro-eletrôniCoS ltdA
objeto:  Aquisição de equipamentos de informática, para 
atender à demanda desta Fundação Pública Hospital de Clinicas 
gaspar vianna.

ProCeSSo FHCgv: 91541/2015
ModAlidAde de liCitAção: AtA de regiStro de Preço 
01/2017 Pregão eletrôniCo 16/2016/SeAd /dgl
de-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se
AnA lYdYA lédo de CAStro ribeiro CAbeçA
PreSidente diretorA – FHCgv

protocolo: 220504

.

.

coNtRAto
.

contrato: n°247/2017
exercício: 2017
Classificação do Objeto: Outros
objeto: o  Contrato tem como objeto a AquiSição 
de equiPAMentoS, SoFtWAreS e SuPriMentoS de 
inForMátiCA.
valor total:r$ $28.750,00(vinte e oito mil, setecentos e 
cinquenta reais).
data Assinatura: 18/08/2017
vigência: 18/08/2017 a 17/08/2018
Pregão eletrôniCo PArA regiStro de Preço SeAd/dgl/
SrP n°16/2016
orçamento:
Programa de trabalho:1427
Fonte – 269 e/ou 101
natureza da despesa – 44.90.52
Contratado: gl eletro-eletroniCoS ltdA
endereço: Av. Piramide n°661-633 e 731 eldorado.
telefone: 11-4075-7082/7008
ordenador: AnA lYdiA ledo de CAStro ribeiro CAbeçA

protocolo: 220501
contrato: n°246/2017
exercício: 2017
Classificação do Objeto: Outros
objeto: o  Contrato tem como objeto a AquiSição 
de equiPAMentoS, SoFtWAreS e SuPriMentoS de 
inForMátiCA.
valor total:r$ 438.600,00(quatrocentos e trinta e oito mil e 
seiscentos reais)
data Assinatura: 18/08/2017
vigência: 18/08/2017 a 17/08/2018
Pregão eletrôniCo PArA regiStro de Preço SeAd/dgl/
SrP n°16/2016
orçamento:
Programa de trabalho:1427
Fonte – 269 e/ou 101
natureza da despesa – 44.90.52
Contratado: drive A inForMátiCA ltdA
endereço: travessa Mariz e barros n°2321 Sala 104 bairro:Marco
telefone: (31) 2105-0350 / (31) 2105-0362
ordenador: AnA lYdiA ledo de CAStro ribeiro CAbeçA

protocolo: 220499

.

.

HOSPITAL REGIONAL ABELARDO 
SANTOS

.

poRtARiA
.

poRtARiA Nº 201 DE 25 DE AGosto DE 2017.
A diretorA do HoSPitAl regionAl dr. AbelArdo SAntoS, 
usando de suas atribuições, que lhe foram conferidas pela Por-
tAriA nº 196/2015 - CCg de 11.02.2015, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 32.831 de 20.02.2015.
r e S o l v e:
deSignAr, a servidora Maria Silvana Sales de Araújo, id. 
Funcional nº 57197802-1, Cargo Agente Administrativo, para 
responder pela Coordenação do Serviço de Arquivo Médico e 
estatística-SAMe/HrAS, deste Hospital regional, em substituição 
ao titular da função– Antonio Francisco de Sales Junior – no 
período de impedimento legal do titular de 28/08/2017 a 
27/10/2017.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
HoSPitAl regionAl dr. AbelArdo SAntoS, em 25/08/2017.
Andrea gomes de Aragão
diretora geral /HrAS/SeSPA.

protocolo: 220152
poRtARiA Nº 200 DE 25 DE AGosto DE 2017.
A diretorA do HoSPitAl regionAl dr. AbelArdo SAntoS, 
usando de suas atribuições, que lhe foram conferidas pela Por-
tAriA nº 196/2015 - CCg de 11.02.2015, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 32.831 de 20.02.2015.
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 r e S o l v e:
1. deSignAr, a contar de 01 de setembro de 2017, 
o servidor Anderson Matos Siqueira, Agente Administrativo, 
identidade Funcional 57173268-1, para responder pela 
Coordenação do Setor de Portaria/HrAS, deste Hospital regional.
2. revogam-se as disposições em contrário.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
HoSPitAl regionAl dr. AbelArdo SAntoS, em 25/08/2017.
Andrea gomes de Aragão
diretora geral /HrAS/SeSPA

protocolo: 220158

.

.

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

6º tERmo ADitivo Ao coNtRAto Nº 004/2014 – HRAs/sEspA
pRocEsso Nº 2012/273436
pREGão ElEtRôNico Nº 017/2014/HRAs/sEspA
PArteS: HoSPitAl regionAl dr. AbelArdo SAntoS/SeSPA e 
eMPreSA diAgnoCel – CoMérCio e rePreSentAçÕeS ltdA, 
localizada rua edgar damasceno, nº 65 – Meireles – Fortaleza – 
Ce – CeP: 60120-010, inscrita no CnPj nº 01.490.595/0001-73, 
inscrição estadual nº 06.978.268-7.
objeto do ContrAto: Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de exames de hematologia completo 
no laboratório do HrAS/SeSPA, com o mínimo de 4.000 (quatro 
mil) exames ao mês. tendo-se a necessidade de cessão de um 
aparelho analisador em comodato e o fornecimento de todos os 
insumos necessários a realização dos exames.
objeto do terMo Aditivo: o presente termo Aditivo tem 
por objeto prorrogar a vigência do contrato nº 004/2014 por 
mais 12 (doze) meses a partir de 26/08/2017 até 26/08/2018, 
com vistas a suprir as necessidades dos serviços de hemograma 
completo para este HrAS/SeSPA.
vAlor: o valor mensal estimado referente ao presente termo 
Aditivo corresponde a r$ 11.000,00 (onze Mil reais), perfazendo 
o valor global estimado de r$ 132.000,00 (cento e trinta e dois 
mil reais), estando nele incluídos todos os impostos, fretes e 
demais encargos incidentes, considerando os preços cotados na 
Proposta de Preços da Contratada.
FundAMentAção legAl: o presente instrumento decorre 
da permissibilidade prevista na cláusula décima segunda do 
contrato nº 004/2014, bem como no art. 57, inciso ii da lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
dAtA de ASSinAturA: 23/08/2017.
vigenCiA: 26/08/2017 a 26/08/2017.
dotAção orçAMentáriA: Projeto atividade: 908288; Fonte de 
recurso: 0132000000 e elemento de despesa: 339039.
ordenAdorA de deSPeSA: drª. AndreA goMeS de ArAgão 
– diretora geral do HrAS/SeSPA.

protocolo: 219562

sEcREtARiA DE EstADo 
DE DEsENvolvimENto 
AGRopEcuÁRio E DA pEscA

.

ERRAtA
.

ERRAtA Do tERmo DE HomoloGAção DE pREGão 
ElEtRôNico
publicação do Diário Oficial de n° 33441, de 21 de agosto 
de 2017, pág.24. Referente ao pregão Eletrônico - sRp Nº 
006/2017:
onde se lê: iteM 24 - veÍCulo utilitário;  eMPreSA 
venCedorA:  toYotA do brASil ltdA.
leia-se: iteM 24 - veÍCulo utilitário;  eMPreSA 
venCedorA: PArA AMAzoniA Solução ltdA - ePP 
belém, 25 de agosto de 2017
FernAndA CoelHo
Pregoeira SedAP

protocolo: 220147

DiÁRiA
.

DiÁRiA
poRtARiA Nº 430/2017
FundAMento legAl: lei n° 5.810/94, Art. 145.
objetivo: buscar pneus e materiais a serem utilizados na 
regional de itaituba.
deStino: Santarém/PA   PerÍodo: 30 a 31/08/2017
nº de diáriAS: 1 e ½ (uma e meia) diária 
beneFiCiário: douglas Moacir Campos da Silva
MAtrÍCulA:  80846037 CArgo: Coordenador
origeM: itaituba/PA ORDENADOR: Afif Al Jawabri

protocolo: 220538

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

poRtARiA
.

poRtARiA N°760/2017 – Gp/itERpA
 o Presidente do instituto de terras do Pará – iterPA, no uso 
das atribuições que lhe confere a lei estadual n°4.584, de 08 de 
outubro de 1975, regulamentada pelo decreto n° 63, de 14 de 
março de 2007.
 ConSiderAndo o processo nº2017/237915 de 02/06/2017.
 reSolve:
 ProrrogAr A CeSSão, para a Casa Civil da governadoria do 
estado do Pará, do servidor CelSo roberto Abreu SilvA, 
matrícula nº316.6473/1, ocupante do cargo Assistente técnico, 
com ônus para o órgão Cessionário, a partir de 01 de agosto de 
2017, pelo prazo de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por 
igual período.
 Publique-se.
 daniel nunes lopes
 Presidente
 gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – iterPA, 
25 de agosto de 2017

protocolo: 220349

supRimENto DE fuNDo
.

supRimENto DE fuNDo
poRtARiA Nº 759/2017              de  25/08/2017
Prazo de Aplicação ( em dias ) 30
Prazo de prestação de contas ( em dias ) 05
Servidor :
-317.0055-1 / Francisco Albuquerque do nascimento ( of. 
Administrativo )
natureza da despesa / valor
-33.90.30 / r$      1.100,00
-33.90.36 / r$         200,00
-33.90.39 / r$         200,00
totAl=   r$          1.500,00
Município : belém/PA
ordenador : dAniel nuneS loPeS - Presidente

protocolo: 220427

outRAs mAtéRiAs
.

EDitAl
o inStituto de terrAS do PArá - iterPA, de acordo com 
o Art. 43 do decreto nº 2.135/2010, torna público que os 
interessados abaixo relacionados estão requerendo a compra de 
terras, com as seguintes especificações:

oRD. pRocEsso iNtEREssADo imÓvEl ÁREA (ha) locAlizAção muNicipio

01 2010/178393 AngelA MAriA 
bAldo Andreão

SÍtio 
eSMerAldA 296,3391 viCinAl do 

PArolA KM-26 Moju

02 2013/85049
eduArdo 
Antonio 
bonetti

FAzendA 
SAPuCAiA 531,3555 PA-150, KM 24

breu brAnCo/
goiAnéSiA do 

PArá

03 2015/329569
juliAnA 

AndrAde CunHA 
CAStro

FAzendA 
MAtA belA 1.499,5025 viCinAl 

CidinHA
goiAnéSiA do 

PArá

04 2011/512810
CArloS 

Henrique de 
ArAujo boHne

FAzendA 
rAnCHo 

PArAiSo ii
95,5485 PA-150, KM 32 ACArá

belém(PA), 25 de agosto de 2017.
daniel nunes lopes
Presidente
Williams e Silva Fernandes
diretor – deAF

protocolo: 220192
ERRAtA Do EDitAl DE pERmutA DE tERRAs, DAtADo 
DE 17 DE AGosto DE 2017, puBlicADo No DiÁRio 
oficiAl Do EstADo Nº 33.440, DE 18 DE AGosto DE 
2017, ConStAnte do ProCeSSo AdMiniStrAtivo nº 
2014/342440-iterPA, de intereSSe de eSPÓlio de luiz 
CArloS junior, MuniCÍPio de juruti.
oNDE sE lê: intereSSAdo: eSPolio de luiz CArloS 
junior;
lEiA-sE: intereSSAdo: eSPÓlio de luiz CArloS júlio. 
belém(PA), 25 de agosto de 2017.
daniel nunes lopes - Presidente
ERRAtA Do EDitAl DE pERmutA DE tERRAs, DAtADo 
DE 17 DE AGosto DE 2017, puBlicADo No DiÁRio 
oficiAl Do EstADo Nº 33.440, DE 18 DE AGosto DE 
2017, ConStAnte do ProCeSSo AdMiniStrAtivo nº 
2014/338469-iterPA, de intereSSe de ColorAdo S/A 
AgroinduStriAl, MuniCÍPio de juruti.

oNDE sE lê: loCAlizAção: glebA novA olindA ii;
lEiA-sE: loCAlizAção: glebA MAMuru.
oNDE sE lê: MuniCÍPio: juruti;
lEiA-sE: MuniCÍPio: Aveiro.
belém(PA), 25 de agosto de 2017.
daniel nunes lopes - Presidente 

protocolo: 220442

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

DiÁRiA
.

portaria: 3526/2017
objetivo: Realizar fiscalização no controle de trânsito de animais 
em aglomerações na exPotAi e xiv leilão de leite.
Fundamento legal: lei 5.810/94, Art. 145/149.
origem: Moju/PA
destino: tAilândiA/PA
Servidor:
572237111/PAulo FernAndo PireS bAStoS junior (MediCo 
veterinArio) / 3,5 diáriAS/ 07/09/2017 A 10/09/2017
ordenador: SAlvio CArloS Freire dA SilvA

protocolo: 220485
portaria: 3529/2017
objetivo: Participar da ii Feira de Ciências da gleba Acutipereira.
Fundamento legal: lei 5.810/94, Art. 145/149.
origem: Soure/PA
destino: Portel/PA
Servidor:
572096462/KellY CriStinY goMeS dA PAixAo Albuquerque 
(MédiCo veterinário) / 5,5 diáriAS/ 05/09/2017 A 10/09/17
ordenador: SAlvio CArloS Freire dA SilvA

protocolo: 220505
portaria: 3532/2017
Objetivo: Realizar a fiscalização de agrotóxico e vistoria de 
empresas que estão em processo de renovação.
Fundamento legal: lei 5.810/94, Art. 145/149.
origem: uruArá/PA
destino: PlACAS/PA
Servidor:
58975771/PAulo vitor nogueirA (engenHeiro AgrônoMo) 
/ 1,5 diáriAS/ 04/09/2017 A 05/09/2017
ordenador: SAlvio CArloS Freire dA SilvA

protocolo: 220514
portaria: 3523/2017
objetivo: realizar supervisão técnica sob o ponto de vista 
higiênico sanitário e tecnológico em todas as dependências 
industriais, com aplicação de check-list e aplicação de legislações 
nas conformidades encontradas, assim como o acompanhamento 
do processo de fabricação dos produtos.
origem: beléM/PA
destino: MArAbá, São gerAldo do ArAguAiA /PA
Servidor:
058705423/editH bAenA PiqueirA de Mello (gerente) / 4,5 
diáriAS / 28/08/2017 A 01/09/2017.
ordenador: SAlvio CArloS Freire dA SilvA

protocolo: 220419
portaria: 3512/2017
objetivo: realizar visitas técnicas para cadastramento de 
15 unidades produtivas da cultura da banana e realização da 
palestra aos produtores rurais sobre o sistema de mitigação de 
risco de banana.
Fundamento legal: lei 5.810/94, Art. 145/149.
origem: vitoriA do xingu/PA
destino: AnAPu/PA
Servidor:
58881582/CASSio PollA (FiSCAl eStAduAl AgroPeCuArio) 
/ 4,5 diáriAS/ 04/09/2017 A 08/09/2017
ordenador: SAlvio CArloS Freire dA SilvA

protocolo: 220228
portaria: 3510/2017
objetivo: realizar levantamento de delimitação e detecção do 
acaro vermelho
Fundamento legal: lei 5.810/94, Art. 145/149.
origem: AlMeiriM/PA
destino: guruPA, Porto de Moz/PA
Servidor:
51903671/MArCoS nASCiMento MourA (engenHeiro 
AgronoMo) / 4,5 diáriAS / 04/09/2017 A 08/09/2017
ordenador: SAlvio CArloS Freire dA SilvA.

protocolo: 220379
portaria: 3501/2017
Objetivo: Realizar fiscalização volante nos municípios e Brejo 
grande do Araguaia, Palestina do Pará e São joão Araguaia
Fundamento legal: lei 5.810/94, Art. 145/149.
origem: PiçArrA/PA
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destino: brejo grAnde do ArAguAiA, PAleStinA do PArá, 
São joão do ArAguAiA/PA
 Servidor:
541877581/vAlMir SiqueirA dA SilvA (Agente de deFeSA 
AgroPeCuáriA) / 4,5 diáriAS / 11/09/2017 A 15/09/2017
ordenador: SAlvio CArloS Freire dA SilvA.

protocolo: 220384
portaria: 3517/2017
objetivo: dar apoio na execução de vacinação contra Febre 
Aftosa (agulha oficial), em virtude da campanha de vacinação do 
Marajó (justificam-se as diárias devido as dificuldades de acesso 
as propriedades e tendo em vista a distância e os horários da 
maré.)
origem: Soure/PA
destino: Soure /PA
Servidor:
541937831/elCideS MirAndA MorAiS (ASSiStente 
AdMiniStrAtivo) / 4,5 diáriAS / 02/10/2017 A 06/10/2017.
541937831/elCideS MirAndA MorAiS (ASSiStente 
AdMiniStrAtivo) / 4,5 diáriAS / 25/09/2017 A 29/09/2017.
541937831/elCideS MirAndA MorAiS (ASSiStente 
AdMiniStrAtivo) / 4,5 diáriAS / 11/09/2017 A 22/09/2017.
541937831/elCideS MirAndA MorAiS (ASSiStente 
AdMiniStrAtivo) / 4,5 diáriAS / 28/08/2017 A 01/09/2017.
ordenador: SAlvio CArloS Freire dA SilvA

protocolo: 220432
portaria: 3531/2017
Objetivo: Realizar ações de fiscalização volante.
Fundamento legal: lei 5.810/94, Art. 145/149.
origem: AbAetetubA/PA
destino: toMé-Açu/PA
Servidor:
084006612/Altino diAS dA CoStA (Agente de deFeSA 
AgroPeCuáriA) / 2,5 diáriAS/ 04/09/2017 A 06/09/2017
541888321/Welliton doS SAntoS leMoS (Agente de 
deFeSA AgroPeCuáriA) / 2,5 diáriAS/ 04/09/2017 A 
06/09/2017
ordenador: SAlvio CArloS Freire dA SilvA

protocolo: 220513
portaria: 3515/2017
Objetivo: Realizar a vacinação contra Febre Aftosa (agulha oficial), 
em virtude da campanha de vacinação do Marajó (justificam-se 
as diárias devido as dificuldades de acesso as propriedades e 
tendo em vista a distância e os horários da maré.)
origem: Soure/PA
destino: Soure /PA
Servidor:
572096462/KellY CriStinY goMeS dA PAixão Albuquerque 
(MediCo veterinArio) / 9,5 diáriAS / 25/09/2017 A 
04/10/2017.
572096462/KellY CriStinY goMeS dA PAixão Albuquerque 
(MediCo veterinArio) / 11,5 diáriAS / 11/09/2017 A 
22/09/2017.
ordenador: SAlvio CArloS Freire dA SilvA

protocolo: 220196
portaria: 3527/2017
objetivo: Ministrar palestra sobre produção artesanal de 
derivados do leite na agricultura familiar durante o iii Simpósio 
de manejo de gado leiteiro.
Fundamento legal: lei 5.810/94, Art. 145/149.
origem: terrA AltA/PA
destino: CAStAnHAl/PA
Servidor:
59002181/MelinA gArCiA de SouSA nobre (FiSCAl 
eStAduAl AgroPeCuArio) / 0,5 diáriAS/ 05/09/2017
ordenador: SAlvio CArloS Freire dA SilvA

protocolo: 220488
portaria: 3533/2017
Objetivo: Realizar ações de fiscalização volante no trevo de 
Concórdia do Pará (rodovia PA140 com rodovia Perna do Sul) e 
na balsa do rio bujaru localizada na PA 140.
Fundamento legal: lei 5.810/94, Art. 145/149.
origem: AbAetetubA/PA
destino: bujAru, ConCordiA do PArá/PA
Servidor:
084006612/Altino diAS dA CoStA (Agente de deFeSA 
AgroPeCuáriA) / 3,5 diáriAS/ 11/09/2017 A 14/09/2017
541888321/Welliton doS SAntoS leMoS (Agente de 
deFeSA AgroPeCuáriA) / 3,5 diáriAS/ 11/09/2017 A 
14/09/2017
ordenador: SAlvio CArloS Freire dA SilvA

protocolo: 220521
portaria: 3477/2017
Objetivo: Conduzir os servidores que irão realizar fiscalizações 
em propriedades que façam uso de agrotóxicos e os comércios 
locais
Fundamento legal: lei 5.810/94, Art. 145/149.
origem: beléM/PA
destino: PArAgoMinAS/PA

Servidor:
572231891/rodrigo joSé CArdoSo do eSPirito SAnto 
(MotoriStA) / 4,5 diáriAS/ 11/09/2017 A 15/09/2017
ordenador: SAlvio CArloS Freire dA SilvA

protocolo: 220382
portaria: 3525/2017
objetivo: dar apoio no controle de trânsito de animais em 
aglomerações na exPotAi e xiv leilão de leite.
Fundamento legal: lei 5.810/94, Art. 145/149.
origem: Moju/PA
destino: tAilândiA/PA
Servidor:
572262631/KettY rejAne MArinHo dA SilvA (ASSiStente 
AdMiniStrAtivo) / 3,5 diáriAS/ 07/09/2017 A 10/09/2017
ordenador: SAlvio CArloS Freire dA SilvA

protocolo: 220480
portaria: 3514/2017
objetivo: realização de vacinação contra Febre Aftosa (agulha 
oficial), em virtude da campanha de vacinação do Marajó 
(justificam-se as diárias devido as dificuldades de acesso as 
propriedades e tendo em vista a distância e os horários da maré.)
origem: PontA de PedrAS/PA
destino: PontA de PedrAS/PA
Servidor:
58732312/leotte PiMentel PiqueirA neto (MediCo 
veterinArio) / 11,5 diáriAS / 28/08/2017 A 06/09/2017.
58732312/leotte PiMentel PiqueirA neto (MediCo 
veterinArio) / 11,5 diáriAS / 11/09/2017 A 22/09/2017.
ordenador: SAlvio CArloS Freire dA SilvA

protocolo: 220175
portaria: 3478/2017
objetivo: Prestar apoio técnico e administrativo, em substituição 
ao servidor do escritório de atendimento à comunidade de vila 
nazaré.
origem: CAPAneMA/PA
destino: viSeu /PA
Servidor:
571752791/MiCHele roSAnA MenezeS (ASSiStente 
AdMiniStrAtivo) / 4,5 diáriAS / 25/09/2017 A 29/09/2017.
ordenador: SAlvio CArloS Freire dA SilvA

protocolo: 220381
portaria: 3500/2017
Objetivo: Realizar fiscalização volantes nos municípios de Brejo 
grande do Araguaia, Palestina do Pará e São joao do Araguaia.
Fundamento legal: lei 5.810/94, Art. 145/149.
origem: São gerAldo do ArAguAiA/PA
destino: brejo grAnde do ArAguAiA/ PAleStinA do PArá/ 
São joão do ArAguAiA/PA
Servidor:
572238721/AnderSon roCHA PinHeiro (engenHeiro 
AgronoMo) / 4,5 diáriAS / 11/09/2017 A 15/09/2017
ordenador: SAlvio CArloS Freire dA SilvA

protocolo: 220386
portaria: 3508/2017
objetivo: inventariar “in loco” bens móveis pertencentes ao 
acervo patrimonial desta autarquia nos municípios que compõem 
a jurisdição das regionais de redenção, tucumã e xinguara, em 
conformidade com a portaria n° 2824/2017 – AdePArA.
Fundamento legal: lei 5.810/94, Art. 145/149.
origem: beléM/PA
destino: itAitubA, novo ProgreSSo/PA
Servidor:
571897471/jHonnAtAn Henrique de SenA veigA 
(ASSiStente AdMiniStrAtivo) / 7,5 diáriAS 28/08/2017 A 
04/09/2017.
541937781/PAulo onete gArCiA doS SAntoS (ASSiStente 
AdMiniStrAtivo) / 7,5 diáriAS 28/08/2017 A 04/09/2017.
ordenador: SAlvio CArloS Freire dA SilvA

protocolo: 220391
portaria: 3515/2017
objetivo: dar apoio na execução de vacinação contra Febre 
Aftosa (agulha oficial), em virtude da campanha de vacinação do 
Marajó (justificam-se as diárias devido as dificuldades de acesso 
as propriedades e tendo em vista a distância e os horários da 
maré.)
origem: Soure/PA
destino: Soure /PA
Servidor:
031751891/AgnAldo dA SilvA bArboSA (Agente de deFeSA 
AgroPeCuAriA) / 11,5 diáriAS / 11/09/2017 A 22/09/2017.
031751891/AgnAldo dA SilvA bArboSA (Agente de deFeSA 
AgroPeCuAriA) / 9,5 diáriAS / 28/08/2017 A 06/09/2017.
541897721/Cleo leAl CArvAlHo (AuxiliAr de CAMPo) / 11,5 
diáriAS / 11/09/2017 A 22/09/2017.
541897721/Cleo leAl CArvAlHo (AuxiliAr de CAMPo) / 9,5 
diáriAS / 28/08/2017 A 06/09/2017.
ordenador: SAlvio CArloS Freire dA SilvA

protocolo: 220166

portaria: 3511/2017
objetivo: realizar visitas técnicas para cadastramento de 
15 unidades produtivas da cultura da banana e realização da 
palestra aos produtores rurais sobre o sistema de mitigação de 
risco de banana.
Fundamento legal: lei 5.810/94, Art. 145/149.
origem: AltAMirA/PA
destino: AnAPu/PA
Servidor:
541869601/Pedro PAulo MAtoS de ArAujo (engenHeiro 
AgronoMo) / 4,5 diáriAS/ 04/09/2017 A 08/09/2017
ordenador: SAlvio CArloS Freire dA SilvA

protocolo: 220367
portaria: 3518/2017
Objetivo: Realizar a vacinação contra Febre Aftosa (agulha oficial), 
em virtude da campanha de vacinação do Marajó (justificam-se 
as diárias devido as dificuldades de acesso as propriedades e 
tendo em vista a distância e os horários da maré.)
origem: MuAná/PA
destino: MuAná /PA
Servidor:
541874371/nollAr liberAli FilHo (Agente de deFeSA 
AgroPeCuAriA) / 9,5 diáriAS / 28/08/2017 A 06/09/2017.
541874371/nollAr liberAli FilHo (Agente de deFeSA 
AgroPeCuAriA) / 11,5 diáriAS / 11/08/2017 A 22/09/2017.
ordenador: SAlvio CArloS Freire dA SilvA

protocolo: 220214
portaria: 3528/2017
objetivo: Participar da ii Feira de Ciências da gleba Acutipereira.
Fundamento legal: lei 5.810/94, Art. 145/149.
origem: breveS/PA
destino: Portel/PA
Servidor:
58779892/AdAlberto goMeS tAvAreS (FiSCAl eStAduAl 
AgroPeCuArio) / 4,5 diáriAS/ 06/09/2017 A 10/09/17
ordenador: SAlvio CArloS Freire dA SilvA

protocolo: 220494
portaria: 3530/2017
objetivo: Participar da ii Feira de Ciências da gleba Acutipereira.
Fundamento legal: lei 5.810/94, Art. 145/149.
origem: beléM/PA
destino: Portel/PA
Servidor:
571747201/elenize de nAzAré PAeS ArCAnjo (ASSiStente 
AdMiniStrAtivo) / 5,5 diáriAS/ 05/09/2017 A 10/09/17
ordenador: SAlvio CArloS Freire dA SilvA

protocolo: 220506
portaria: 3524/2017
objetivo: dar apoio no controle de trânsito de animais em 
aglomerações na exPotAi e xiv leilão de leite.
Fundamento legal: lei 5.810/94, Art. 145/149.
origem: AbAetetubA/PA
destino: tAilândiA/PA
Servidor:
59061231/jACqueline rodrigueS SAMPAio (ASSiStente 
AdMiniStrAtivo) / 3,5 diáriAS/ 07/09/2017 A 10/09/2017
ordenador: SAlvio CArloS Freire dA SilvA

protocolo: 220476

outRAs mAtéRiAs
.

poRtARiA Nº   3452/2017 - ADEpARÁ,  
DE  23  DE  AGosto  DE 2017.
A AgênCiA de deFeSA AgroPeCuáriA do eStAdo do PArA – 
AdePArá, por meio de seu diretor Administrativo e Financeiro, 
em conjunto com a gerente de recursos Humanos, pelas 
atribuições regimentalmente conferidas pelo artigo 15, inciso i, 
vii e artigo 18, inciso i e xix de decreto estadual nº 393 de 11 
de setembro de 2003.
ConSiderAndo o que determina o Art. 72, inciso i, Art. 74 
parágrafo 1º e 2º, Art. 75, inciso i e ii, Art. 76, parágrafo 1º da 
lei nº 5.810/94.
reSolve:
Conceder férias regulamentares aos servidores da Agência de 
defesa Agropecuária do estado do Pará, referente ao mês de 
SeteMbro/2017, conforme mapa abaixo.
mApA DE féRiAs REfERENtEs Ao mês DE sEtEmBRo/2017

Matrícula nome Periodo 
Aquisitivo

gozo lotAção

54187759/1 AdeMir vAlente rodrigueS 2016/2017
11.09.17 A 
10.10.17 Moju

55588170/1 AdriAne MorAiS de FAriAS 
dA luz 2016/2017

05.09.17 A 
04.10.17 gtAgro

54185739/1 AlAn KArdeC ribeiro MArtinS 2016/2017
01.09.17 A 
30.09.17

gSie / SAntA 
izAbel

54197928/1 AlteMAr PAixAo dA SilvA 2016/2017
01.09.17 A 
30.09.17 Alenquer
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55585935/1 AnA ClAudiA de SouzA 
bezerrA 2016/2017

04.09.17 A 
03.10.17 PArAgoMinAS

57198212/ 2 AnA PAulA vilHenA beCKMAn 
PinHo 2014/2015

04.09.17 A 
03.10.17 geePi

55588447/1 AnAiSo MArigelo de SouSA 
PedroSo 2016/2017

04.09.17 A 
03.10.17 belterrA

57234487/1 Antonio Aldo Aquino dA 
SilvA 2015/2016

04.09.17 A 
03.10.17

viSeu /vilA 
nAzAre

54187042/1 Antonio FrAnCiSCo de 
CArvAlHo junior 2016/2017

04.09.17 A 
03.10.17 Monte Alegre

55588861/1 dArlene do SoCorro gAMA 
de SouzA 2016/2017

04.09.17 A 
03.10.17

SAntA MAriA do 
PArA

05861500/3 deniS ClAudio S. do eSPirito 
SAnto 2015/2016

01.09.17 A 
30.09.17 itingA

55586105/1 edenilSon goMeS liMA 2016/2017
01.09.17 A 
30.09.17 PACAjA

12477069/3 edivAldo de SouzA 
rodrigueS 2016/2017

01.09.17 A 
30.09.17

CAStAnHAl / 
gSie

57234481/1 elvio luCiAno CorreA leitAo 2015/2016
01.09.17 A 
30.09.17 gSie

54187005/ 1 erinAldo SilvA doS SAntoS 2015/2016
15.09.17 A 
14.10.17 brASil novo

54187131/ 1 evAldo Albuquerque dA SilvA 2015/2016
04.09.17 A 
03.10.17 vigiA

54188562/ 1 FrAnCiSCo linS bArroS de 
oliveirA 2016/2017

04.09.17 A 
03.10.17 Peixe-boi

57218653/2 george FrAnCiSCo SouzA 
SAntoS 2015/2016

04.09.17 A 
03.10.17 gPneFA

54197917/ 1 gerSon PiedAde Monteiro 2016/2017
15.09.17 A 
14.10.17 brAgAnCA

57200920/2 giovAni luidY girArdeli 2016/2017
11.09.17 A 
10.10.17 AltAMirA

57223380/ 1 glAuCY doS SAntoS CArreirA 2015/2016
04.09.17 A 
03.10.17 gPAA

5929179/1 guibSon FerreirA de SouzA 2016/2017
01.09.17 A 
30.09.17 AnAPu

54186988/1 iSAAC lourido doS SAntoS 2016/2017
05.09.17 A 
04.10.17 giCvF

5926141/1 joAo orliAno rodrigueS 
MACHAdo 2016/2017

04.09.17 A 
03.10.17

SAo Felix do 
xingu

12477072/ 3 joAquiM Adelino luCAS dA 
FonSeCA 2016/2017

04.09.17 A 
03.10.17 gedv

5929110/1 joeliton ribeiro de Azevedo 2016/2017
01.09.17 A 
30.09.17 orixiMinA

54187590/ 1 joSe de AriMAteiA virginio 
SilvA 2016/2017

04.09.17 A 
03.10.17 ituPirAngA

54189261/ 1 joSe eduArdo FernAndeS 
CAvAlCAnti 2016/2017

04.09.17 A 
03.10.17 AbAetetubA

55586144/ 1 joSe everAldo doS SAntoS 
CAntAo 2016/2017

28.09.17 A 
27.10.17 bAiAo

5927768/1 joSe roberto FonSeCA AguilA 2016/2017
04.09.17 A 
03.10.17 AlMeiriM

54182076/ 2 luCiAno Cervo 2015/2016
04.09.17 A 
03.10.17

novo 
ProgreSSo

54185946/ 1 MArCelo Henrique CorreA 
benteS 2015/2016

01.09.17 A 
30.09.17 Porto

3082857/2 MArCiAl MACiel de oliveirA 2015/2016
01.09.17 A 
30.09.17 itingA

5555914/ 1 MArCio AndreY Muniz Prieto 2016/2017
11.09.17 A 
10.10.17 CAPAneMA

54185790/ 1 MAriA dAS neveS SilvA 
rodrigueS neYrA 2016/2017

04.09.17 A 
03.10.17 novA tiMboteuA

3174832/ 2 MAriA iriS SAMPAio de Melo 2015/2016
25.09.17 A 
24.10.17 gAgP

54185788/ 1 MArion CYntiA de oliveirA 
SilvA 2016/2017

01.09.17 A 
30.09.17 gCore

54180265/2 MArluCe CorreA bronze 2015/2016
11.09.17 A 
10.10.17 geS

5894150/1 Milton dA SilvA trindAde 2015/2016
04.09.17 A 
03.10.17 PlACAS

5113741/ 1 MoniCA CeMirAMeS P. do 
nASCiMento Pr 2015/2016

18.09.17 A 
17.10.17 CPAd

5899416/1 nAtHAliA de Albuquerque 
neveS 2016/2017

04.09.17 A 
03.10.17 gPeSe

57224213/ 1 nelSon joSe de liMA 
FernAndeS 2016/2017

04.09.17 A 
03.10.17 CAPAneMA

54181820/ 2 niveA PAulA ASSunCAo 
zAndonAdi 2015/2016

01.09.17 A 
30.09.17

rondon do 
PArA / gSie

5929079/1 odenor nonAto SerrAo 
ACiole 2016/2017

01.09.17 A 
30.09.17 orixiMinA

5927607/1 PAulo roSSY Abreu dA SilvA 2016/2017
04.09.17 A 
03.10.17 AlMeiriM

5926132/1 rAiFrAn PitA dA SilvA 2016/2017
01.09.17 A 
30.09.17 orixiMinA

5885884/ 3 rAiMundo elinAldo AlveS 
CorreA 2015/2016

04.09.17 A 
03.10.17

gArrAFAo do 
norte

54187086/ 1 reginA luz CAvAlCAnte 2015/2016
11.09.17 A 
10.10.17

SAntA luziA do 
PArA

5928884/1 ronilSon de SouSA dA SilvA 2016/2017
01.09.17 A 
30.09.17

SAo gerAldo do 
ArAguAiA

54187017/ 1 rui guilHerMe goMeS de 
SouSA 2015/2016

01.09.17 A 
30.09.17 itingA

57173463/ 1 SidneY rodrigueS lobo 2016/2017
01.09.17 A 
30.09.17 igArAPe-ACu

54192679/ 1 SuelY PireS neCY 2015/2016
15.09.17 A 
14.10.17 ProCurAdoriA

51855640/ 2 SuSiClAY de bArroS neto 2016/2017
11.09.17 A 
10.10.17 gPCrH

55586137/ 1 tAiAnA de nAzAre SoAreS 
AiKAWA 2016/2017

04.09.17 A 
03.10.17 CAStAnHAl

57223284/ 2 tAtiAnA zAnellA 2016/2017
11.09.17 A 
10.10.17 AltAMirA

55588412/ 1 tHAllez SAlviAno CArneiro 
PinHeiro 2015/2016

04.09.17 A 
03.10.17 Porto de Moz

5739012/ 4 uilter SouzA CAvAlCAnte 2016/2017
01.09.17 A 
30.09.17

SAo gerAldo do 
ArAguAiA

5925485/1 WAdillA dA CoStA CoutinHo 2016/2017
04.09.17 A 
03.10.17

AguA Azul do 
norte

54187034/ 1 WAldeir AlexAndre teixeirA 
dA SilvA 2016/2017

01.09.17 A 
30.09.17 ruroPoliS

5927619/1 WlAdiMir AlveS MerCeS 2016/2017
04.09.17 A 
03.10.17 Monte dourAdo

regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
SAlvio CArloS Freire dA SilvA
diretor Administrativo e Financeiro
MAriStelA do SoCorro SilvA doS SAntoS
gerente de recursos Humanos.

protocolo: 220353
poRtARiA Nº 3451/2017 – ADEpARÁ, 25 DE AGosto DE 2017
o diretor gerAl dA AgênCiA de deFeSA AgroPeCuáriA do 
eStAdo do PArá – AdePArá, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 22, da lei estadual nº 6.482, de 17 
de setembro de 2002.
reSolve:
exonerAr a pedido, a servidora CláudiA CriStinA FrAnçA 
SilvA, matrícula nº 55589391/5, ocupante do cargo de 
Procurador-Chefe, geP-dAS.011.4, a contar de 28 de agosto de 
2017.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se
luiz Pinto de oliveirA
diretor geral

protocolo: 220359

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO 
PARÁ

.

poRtARiA
.

poRtARiA Nº 0405/2017 – 24.08.2017
o PreSidente dA eMAter – PArá, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas, reSolve: ColoCAr, com efeito retroativo, a 
contar de 01.03.2017 até 31.12.2017, à disposição da Prefeitura 
Municipal de ipixuna do Pará, o extensionista rural il, técnico 
em Agropecuária, Ailton SAntAnA MArtinS - Matricula nº 
3177742/1, Com ônus para a eMAter-PArá, conforme termo 
de Convênio nº 003 de Cooperação técnica, celebrado entre a 
eMAter-PArá e a Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará.
PAulo AMAzonAS PedroSo – PreSidente
poRtARiA Nº 0404/2017 – 24.08.2017
o PreSidente dA eMAter – PArá, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas, reSolve: ConCeder, a extensionista rural 
i engª Florestal AdéliA ribeiro FerreirA doS SAntoS – 
Matrícula nº 57210974/1, Suspensão do Contrato de trabalho, 
pelo período de 01(um) ano e 03 meses, a contar de 07.12.2017 
à 09.03.2019, de acordo com o Artigo 45, capítulo v do 
regimento interno de Pessoal.
PAulo AMAzonAS PedroSo – PreSidente
poRtARiA Nº 0403/2017 – 24.08.2017
o PreSidente dA eMAter – PArá, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas, reSolve: CriAr, a contar de 24/08/2017, 
Comissão de Avaliação para escolher o representante da 
empresa no 10º Concurso Servidor nota 10/2017, composta 
pelos empregados abaixo relacionados:
• ROSIVAL POSSIDÔNIO DO NASCIMENTO – Diretor 
técnico
• ESTelA dA SilvA PAlMeirA –téc. de recursos 
Humanos/ AdC
• ROSÂNGELA MARIA DE LIMA BARROS - Téc. de 
recursos Humanos/ representante da CodeS
• ROSA HELENA CAMPoS de Melo – extensionista rural i
PAulo AMAzonAS PedroSo – PreSidente
poRtARiA Nº 0402/2017 – 24.08.2017
o PreSidente dA eMAter – PArá, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas, reSolve: reMAnejAr, a pedido, a contar 
de 01/09/2017, o Auxiliar de Administração, robério PonteS 
dA Cruz- Matricula nº 54196643/1, do escritório regional de 
Marabá, para exercer suas funções no escritório local de Marabá/
regional de Marabá.
PAulo AMAzonAS PedroSo – PreSidente

poRtARiA Nº 0401/2017 – 23.08.2017
o PreSidente dA eMAter – PArá, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas, reSolve: deSignAr, a contar de 
06.09.2017, o Motorista joSé edilSon de SouzA ribeiro - 
Matricula nº 54188343/2, para exercer a Função Gratificada de 
Chefe da Seção de transportes/CoAFi.
PAulo AMAzonAS PedroSo – PreSidente
poRtARiA Nº 0400/2017 – 23.08.2017
o PreSidente dA eMAter – PArá, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas, reSolve: AdotAr, as seguintes medidas 
administrativas, relacionadas à situação funcional do Auxiliar de 
Administração Alberto vAlente MendonçA FilHo - Matrícula 
nº 3151450/2, a contar de 06.09.2017, abaixo relacionadas:
i –revogAr, a PortAriA nº 0521/2015, que designou para 
exercer a Função Gratificada de Chefe da Seção de Transportes.
ii-reMAnejAr, da Seção de transportes, para exercer suas 
funções na Seção de Prestação de Contas/ambos vinculados a CoAFi.
PAulo AMAzonAS PedroSo – PreSidente
poRtARiA Nº 0399/2017 – 23.08.2017
o PreSidente dA eMAter – PArá, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas, reSolve: ConCeder, a FAbiAne SiSo 
leMoS - Matricula nº 54189449/3, lotada na Presidência, 
180 dias de licença Maternidade, no período de 03.07.2017 à 
29.12.2017, formalizada de acordo com laudo Médico.
PAulo AMAzonAS PedroSo – PreSidente
poRtARiA Nº 0398/2017 – 23.08.2017
o PreSidente dA eMAter – PArá, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas, reSolve: deSignAr, a contar de 
01.09.2017 à 06.10.2017, o Auxiliar de Administração elioenAi 
de SouzA MenezeS- Matricula nº54196800/1, para responder 
pela Chefia do Escritório Local de Cachoeira do Piriá/Escritório 
regional de Capanema, em virtude do titular encontrar - se em 
gozo de Férias.
PAulo AMAzonAS PedroSo – PreSidente
poRtARiA Nº 0396/2017 – 18.08.2017
o PreSidente dA eMAter – PArá, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas, reSolve: ConCeder, ao extensionista 
rural il tHeSSYo nYrlAno AlFonSo doS SAntoS - Matricula 
nº 54192395/2, lotado no escritório local de bragança/regional 
de Capanema, 20 dias de licença Paternidade, no período de 
20.07.2017 à 08.08.2017, formalizada de acordo a Certidão nº 
06684501552017100215179002316895, em atenção a Cláusula 
vigésima quarta do Acordo Coletivo de trabalho 2017/2018.
PAulo AMAzonAS PedroSo – PreSidente

protocolo: 220377

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA DE poRtARiA DE féRiAs
portaria: 0356/2017, - publicada no DoE nº 33.424 de 
26.07.2017.
onde se lê: conceder, a uilton goMeS vAz junior - matricula: 
57175249/1, férias regulares referentes a setembro/2017, a 
contar de 01.09.2017 a 06.10.2017.
leia-se: conceder, a uilton goMeS vAz junior - matricula: 
57175249/1, férias regulares referentes a setembro/2017, a 
contar de 06.09.2017 a 11.10.2017.
PAulo AMAzonAS PedroSo – Presidente

protocolo: 220117

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

1º tERmo ADitivo Ao coNtRAto DE pREstAção DE 
sERviço Nº 016/2016
data da Assinatura: 18/07/2017
vigência: 20/07/2017 A 20/07/2018
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto  Prorrogar 
o Prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviço  nº 
016/2016, até 20 de julho de 2018, em virtude da necessidade 
de continuidade na Prestação dos Serviços, consoante o que 
preceitua o art. 57, ii da lei nº 8.666/1993.
dotação orçamentária:

Fonte ProgrAMA Projeto/AtividAde eleMento de deSPeSA vAlor globAl
0261 1297 4200008338-C 3390-39 r$ 7.800,00

Contratado: eMPreSA SAntA CAtArinA inForMAtiCA ltdA
endereço: rua Hermann Hering, nº 799-bairro: bom retiro, CeP 
89.010-600-blumenau/SC
ordenador: PAulo AMAzonAS PedroSo

protocolo: 220365

.

.

tERmo DE HomoloGAção
.

pREGão pREsENciAl Nº 001/2017- EmAtER-pA
pRocEsso(s) Nº 2017/205283-EmAtER-pA
Ato DE HomoloGAção
nos termos do Artigo 9º, inciso xxiv, da lei estadual nº 
6.474 de 06 de agosto de 2002, e considerando o relatório da 
PregoeirA, homologo adjudico o procedimento licitatório acima 
individualizado e determino a contratação com as empresas e. 
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n. dA SilvA reStAurAnte-Me, CnPj nº 01.059.618/0001-90, 
no valor de r$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais); P.H. 
Azevedo dA SilvA eireli - Me, CnPj 23.902.602/0001-30,  no 
valor de r$ 5.998,00 (cinco mil e novecentos e noventa e oito 
reais); A.j iMPreSSoS gráFiCoS, CnPj 25.530.843/0001-20, 
no valor de r$ 3.950,00 (três mil e novecentos e cinquenta reais); 
j.F. Monteiro CoM e ServiçoS Me, CnPj nº 14.866.439/0001-
06, nos valores de r$ 3.722,37 (três mil e setecentos e vinte 
e dois reais e trinta e sete centavos), r$ 6.695,55 (seis mil e 
seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) 
e r$ 16.944,83 (dezesseis mil e novecentos e quarenta e quatro 
reais e oitenta e três centavos).
Autorizo a contratação.
norMA irACeMA SilvA dA roSA
ordenAdorA de deSPeSA/SuPerviSorA regionAl de 
CAStAnHAl
Castanhal - PA, 25 de agosto de 2017.

protocolo: 220487

.

.

supRimENto DE fuNDo
.

poRtARiA DE supRimENto DE fuNDo Nº 
025/2017:beneFiCiário: elviS rodolFo dA SilvA 
CArvAlHo; Matrícula: 54196646; Função: extensionista rural 
ii; ProgrAMA: 1449;Projeto-AtividAde: 8502; Fonte: 
0261; objetivo: reparo e manutenção de veículo;MuniCÍPio: 
Castanhal; elemento de despesa: 33903096 = r$ 903,00;  
33903996 = r$ 300,00; Prazo para Aplicação do recurso: 60 
dias;Prazo para Prestação de Contas: 15 dias.ordenAdor de 
deSPeSAS: norMA irACeMA SilvA dA roSA.

protocolo: 220190
poRtARiA DE supRimENto DE fuNDo Nº 
026/2017:beneFiCiário: oSvAldo vieirA roMário; 
Matrícula: 5066867; Função: extensionista rural ii;ProgrAMA: 
1449;Projeto-AtividAde: 8502; Fonte: 0261; objetivo: 
Manutenção de veículo do esloc;MuniCÍPio: terra Alta; 
elemento de despesa: 33903096 = r$ 2.039,99;  33903996 
= r$ 362,00; Prazo para Aplicação do recurso: 60 dias;Prazo 
para Prestação de Contas: 15 dias.ordenAdor de deSPeSAS: 
norMA irACeMA SilvA dA roSA.

protocolo: 220195

DiÁRiA
.

poRtARiA DE DiARiA Nº 116/2017;beneFiCiário:CelSo 
irAn Puget botelHo;MAtrÍCulA:3177980/1;Função:e
xtenSioniStA rurAl i; objetivo:PArtiCiPAr de viSitA 
A eMAter-rS, PArA ConHeCiMento do ProgrAMA de 
ACoMPAnHAMento de CréditorurAl,viSitA AoS ProjetoS 
deSenvolvidoS junto A AgriCulturA FAMiliAr noS 
MuniCÍPioS de CAnoAS e gAuÍbA; PerÍodo:30/08/17 a 
02/09/2017; nº de diáriAS:3,5; deStino:Porto Alegre-rS; 
ordenAdor de deSPeSA: PAulo AMAzonAS PedroSo.

protocolo: 220421
poRtARiA DE DiARiA Nº 
113/2017;beneFiCiário:FrAnCiSCo do nASCiMento Feli
x;MAtrÍCulA:5598940;Função:téCniCo eM PlAnejAMento; 
objetivo:PreStAr ASSeSSorAMento Sobre 
MonitorAMento do SiSteMA SigPlAn; PerÍodo:29/08/17; 
nº de diáriAS:0,5; deStino: São Miguel do guAMA; 
ordenAdor de deSPeSA: PAulo AMAzonAS PedroSo.

protocolo: 220219
poRtARiA DE DiARiA Nº 114/2017;beneFiCiário:jorge 
AuguSto MACêdo de SouzA;MAtrÍCulA:57210927/1
;Função:extenSioniStA rurAl i; objetivo:PreStAr 
ASSeSSorAMento Sobre MonitorAMento do SiSteMA 
SigPlAn; PerÍodo:29/08/17; nº de diáriAS:0,5; deStino: 
São Miguel do guAMA; ordenAdor de deSPeSA: PAulo 
AMAzonAS PedroSo.

protocolo: 220306
poRtARiA DE DiARiA Nº 115/2017;beneFiCiário:PAulo 
AMAzonAS PedroSo;MAtrÍCulA:21709/6;Função:PreS
idente; objetivo:PArtiCiPAr de viSitA A eMAter-rS, 
PArA ConHeCiMento do ProgrAMA de ACoMPAnHAMento 
de CréditorurAl,viSitA AoS ProjetoS deSenvolvidoS 
junto A AgriCulturA FAMiliAr noS MuniCÍPioS de 
CAnoAS e gAuÍbA; PerÍodo:30/08/17 a 02/09/2017; nº de 
diáriAS:3,5; deStino: Porto Alegre-rS; ordenAdor de 
deSPeSA: PAulo AMAzonAS PedroSo.

protocolo: 220407
poRtARiA DE DiARiA Nº 112/2017;beneFiCiário:MArCelo 
PereirA lobAto;MAtrÍCulA:55587770/3;Função:C
oordenAdor de PlAnejAMento; objetivo:PreStAr 
ASSeSSorAMento Sobre MonitorAMento do SiSteMA 
SigPlAn; PerÍodo:29/08/17; nº de diáriAS:0,5; deStino: 
São Miguel do guAMA; ordenAdor de deSPeSA: PAulo 
AMAzonAS PedroSo.

protocolo: 220187

outRAs mAtéRiAs
.

tERmo DE cEssão DE uso EspEciAl Nº 010/2017
pARtEs: EmAtER-pARÁ x pREfEituRA muNicipAl DE 
coNcEição Do ARAGuAiA
objeto: o bem objeto da presente Cessão será utilizado 
exclusivamente em interesse público do Município em especial 
nas atividades de fiscalização e prevenção de pesca predatória, 
bem como, para o projeto de proteção  e conservação  de 
quelônios do Rio Araguaia, não podendo ter a sua finalidade 
desviada mesmo que a serviço da CeSSionáriA.

quant veículo regiStrAdo no SiSPAt no rP de
nº

01 eMbArCAção tiPo voAdeirA e Motor 
CoM CArretA, CAPACidAde  PArA 7 
PeSSoAS, 25 HP, 1,40x6m, gASolinA

14051 e 14102

vigênCiA: doiS AnoS,   A PArtir dA dAtA dAS  ASSinAturAS.
Foro: Fica eleito o Foro da Comarca de Marituba – PA, para 
dirimir dúvidas ou exigir o cumprimento deste Contrato.
dAtA dAS ASSinAturAS: 24/08/2017
ASSinAturAS:
PAulo AMAzonAS PedroSo
Presidente  - eMAter-PA
Cedente
jAir loPeS MArtinS
Prefeito Municipal de Conceição do Araguaia
Cessionário

protocolo: 220431

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO 
PARÁ S/A

.

.

.

poRtARiA
.

portaria n.º 066/2017
A diretora Presidente da Centrais de Abastecimento do Pará S.A. 
– CeASA/PA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 
estatuto desta empresa;
Considerando o ofício nº 516/2017/PreSi/eMAter, o qual 
solicita a cessão de um Agente Administrativo.
Considerando que a servidora possui o perfil adequado para 
desenvolver atividades pretendidas pela empresa de Assistência 
técnica e extensão rural do estado do Pará – eMAter/PA
reSolve:
1.Ceder a empresa de Assistência técnica e extensão rural 
do estado do Pará – eMAter/PA, a contar de 01 de Setembro 
de 2017, a servidora ellen tatiane de oliveira queiroz – Agente 
Administrativo, Matrícula Funcional nº 5898179/1, com ônus 
para o órgão de origem.
2.dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
registre-se, Publique-se e Cumpra-se, em 17 de Agosto de 2017.
biAnCA AMArAl PiedAde PAMPlonA ribeiro
diretora – Presidente da CeASA/PA

protocolo: 220220

.

.

sEcREtARiA DE EstADo 
DE mEio AmBiENtE E 
sustENtABiliDADE

.

.

.

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 1460/2017-GAB/sEmAs 
DE 24 DE AGosto DE 2017
objetivo: PArtiCiPAção eM SiMulAdo de inCidenteS CoM 
vAzAMento de SodA CAúStiCA no rio PArá.
FundAMento legAl: deCreto nº 734/1992, lei 5.810/1994, 
Art.145 A 149 e orientAção norMAtivA nº 01/2008-Age/
PA. PrAzo PArA entregA de relAtÓrioS de viAgeM: 05 
(CinCo) diAS APÓS retorno de viAgeM.
origeM: beléM/PA
deStino: bArCArenA/PA.
Periodo: 22/08 e 23/08/2017 - (1,0) diáriA
ServidoreS:
- 5092663/1 – ritA de CASSiA nASCiMento CAvAlCAnte - 
(engenHeiro quiMiCo)

- 57175386/1 - iSAbelle rodrigueS de CArvAlHo – 
(teCniCo eM geStAo de inFrA-eStruturA)
- 57214691/1 - MAgdAliA tAvAreS bArAtA – (teCniCo eM 
geStAo de inFrA-eStruturA)
- 8001279/2 -WilHelM Abud Kleinlein - (teCniCo eM 
geStAo de Meio AMbiente)
- 86193/1 - joSe MAriA nASCiMento goMeS – (MotoriStA)
ordenAdor: ClAudio jorge dA CoStA liMA
                               

protocolo: 220200
poRtARiA Nº 1469/2017-GAB/sEmAs BElém, 25 DE 
AGosto DE 2017 
o Secretário Adjunto de gestão Administrativa e tecnologia, 
usando das atribuições que lhe são conferidas; 
ConSiderAndo os termos do Processo nº 26375/2017 e teor 
do Memorando nº176705/2017/SAgrA; 
reSolve:  
i – tornar sem efeito a PortAriA nº 1387/2017-gAb/Se-
MAS de 11/08/2017, publicada no doe nº 33437 do dia 
14/08/2017, que concedeu diária, ao servidor citado na referida 
portaria. 
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se e CuMPrA-Se. 
ClAudio jorge dA CoStA liMA 
Secretário Adjunto de gestão Administrativa e tecnologia

protocolo: 220520
poRtARiA Nº 1471/2017-GAB/sEmAs DE 25 DE AGosto 
DE 2017.
objetivo: PArtiCiPAr do i SeMinário téCniCo de Cultivo 
de eSPéCieS exÓtiCoS no eStAdo do PArá.
FundAMento legAl: deCreto nº 734/1992, lei 5.810/1994, 
Art.145 A 149 e orientAção norMAtivA nº 01/2008-Age/
PA. PrAzo PArA entregA de relAtÓrioS de viAgeM: 05 
(CinCo) diAS APÓS retorno de viAgeM.
origeM: MArAbá/PA
deStino: beléM/PA
Periodo: 29/08 A 30/08/2017 - (01 e ½) diáriAS
Servidor:
- 57215079/2- AnAilde FeitoSA CArvAlHo - (teCniCo eM 
geStAo de Meio AMbiente)
ordenAdor: ClAudio jorge dA CoStA liMA

protocolo: 220498
poRtARiA Nº 1465/2017-GAB/sEmAs DE 24 DE AGosto 
DE 2017
objetivo: reAlizAr viStoriA téCniCA eM eMPreendiMento 
no MuniCÍPio CitAdo.
FundAMento legAl: deCreto nº 734/1992, lei 5.810/1994, 
Art.145 A 149 e orientAção norMAtivA nº 01/2008-Age/
PA. PrAzo PArA entregA de relAtÓrioS de viAgeM: 05 
(CinCo) diAS APÓS retorno de viAgeM.
origeM: SAntAréM/PA
deStino: Aveiro/PA.
Periodo: 23/08 A 26/08/2017 - (03 e ½) diáriAS
ServidoreS:
- 57202303/3 - diego AlMeidA de MeSquitA – (teCniCo eM 
geStAo de Meio AMbiente)
- 5898293/ 1- viCtor MAnoel CortinHAS doS SAntoS- 
(teCniCo eM geStAo de Meio AMbiente)
- 5927697/1 - rugiberg liMeirA lACerdA - (MotoriStA)
ordenAdor: ClAudio jorge dA CoStA liMA
                               

protocolo: 220183
poRtARiA Nº 1470/2017-GAB/sEmAs DE 25 DE AGosto 
DE 2017
objetivo: reAlizAr viStoriA no Aterro SAnitário de 
reSPonSAbilidAde dA guAMá trAtAMento de reSÍduoS 
ltdA
FundAMento legAl: deCreto nº 734/1992, lei 5.810/1994, 
Art.145 A 149 e orientAção norMAtivA nº 01/2008-Age/
PA. PrAzo PArA entregA de relAtÓrioS de viAgeM: 05 
(CinCo) diAS APÓS retorno de viAgeM.
origeM: beléM/PA
deStino: MAritubA/PA
Periodo: 19/08/2017 - (½) diáriA.
ServidoreS:
- 5927641/ 1- regiAne robertA trindAde SAntoS- (teCniCo 
eM geStAo de Meio AMbiente)
- 5875730/ 3- leonArdo FeliPH de MorAeS goMeS- 
(MotoriStA)
- Adelio bruno bAStoS bArboSA- (ColAborAdor 
eventuAl)
ordenAdor: ClAudio jorge dA CoStA liMA
                                                      

protocolo: 220531
poRtARiA Nº 1461/2017-GAB/sEmAs DE 24 DE AGosto 
DE 2017
objetivo: CAPACitAção de CAr/PrA nA novA PlAtAForMA 
SiCAr/PrA e liCenCiAMento: SiMPliFiCAdo, deClArAtÓrio 
e diSPenSAdo no MuniCÍPio CitAdo.
FundAMento legAl: deCreto nº 734/1992, lei 5.810/1994, 
Art.145 A 149 e orientAção norMAtivA nº 01/2008-Age/
PA. PrAzo PArA entregA de relAtÓrioS de viAgeM: 05 
(CinCo) diAS APÓS retorno de viAgeM.
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origeM: beléM/PA
deStino: breveS/PA
Periodo: 11/09 A 15/09/2017 - (04 e ½) diáriAS.
ServidoreS:
- 57212539/2 - CriStiAno dA SilvA roCHA – (teCniCo eM 
geStAo de AgroPeCuAriA)
- 80845193/ 1- MArCelo SilvA Auzier- (teCniCo eM geStAo 
de AgroPeCuAriA)
ordenAdor: ClAudio jorge dA CoStA liMA

protocolo: 220081
poRtARiA Nº 1466/2017-GAB/sEmAs DE 25 DE AGosto 
DE 2017
objetivo: viStoriA téCniCA eM eMPreendiMentoS 
loCAlizAdoS no MuniCÍPio CitAdo.
FundAMento legAl: deCreto nº 734/1992, lei 5.810/1994, 
Art.145 A 149 e orientAção norMAtivA nº 01/2008-Age/
PA. PrAzo PArA entregA de relAtÓrioS de viAgeM: 05 
(CinCo) diAS APÓS retorno de viAgeM.
origeM: beléM/PA
deStino: AnAnindeuA/PA.
Periodo: 31/08/2017 - (½) diáriA
ServidoreS:
- 5141818/1 - CASSildA do SoCorro diAS de MorAeS – 
(engenHeiro quiMiCo/gerente)
ordenAdor: ClAudio jorge dA CoStA liMA

protocolo: 220202

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

ERRAtA
.

Errata de portaria n°772  de 22/08/2017, publicado no DoE 
n°33444 de 24/08/2017. Referente à concessão de diárias
onde se lê:  28/08/2017
leia-se:        29/08/2017

protocolo: 220556

supRimENto DE fuNDo
.

portaria nº. 765 de 18 de agosto 2017
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
Servidor – matrícula – Cargo:
jamilye braga Salles - 5924440 - técnica em gestão Ambiental
PtreS: 798569
Fonte: 0661
elemento: 339036 ......r$400,00 (quatrocentos reais)
Ação: 227377
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
tHiAgo vAlente novAeS

protocolo: 220553

outRAs mAtéRiAs
.

coNcoRRêNciA púBlicA Nº 01/2017
coNcEssão floREstAl
coNjuNto DE GlEBAs mAmuRu ARApiuNs – lotE ii
DEcisão ADmiNistRAtivA - clAssificAção DAs 
pRopostAs técNicAs
o Presidente do ideFlor-bio, no exercício de suas atribuições 
legais, com fundamento no art. 50 da lei nº 9.784/99 e no art. 
109 da lei nº 8.666/93, ao tempo em que conhece dos recursos 
interpostos pelas licitantes eCo brASil FloreStAl eireli ePP, 
CnPj: 10.435.860/0001-01 e verde CoMerCio de MAdeirAS 
eireli, CnPj: 19.958.535/0001-06, nega-lhes provimento, 
conforme os termos da análise feita pela Comissão especial de 
Licitação, em sua integralidade, mantendo-se a classificação das 
propostas técnicas conforme decisão preliminar.
Neste ato, ficam intimadas as licitantes VERDE COMERCIO DE 
MAdeirA eireli, CnPj: 19.958.535/0001-06; eCo brASil 
FloreStAl eireli – ePP, CnPj: 10.435.860/0001-01; vWA 
FloreStAl CoMérCio e exPortAção ltdA - ePP, CnPj: 
20.882.311/0001-39 e AS AgroFloreStAl ltdA – ePP, CnPj: 
11.472.536/0001-26 para a sessão pública de abertura dos 
envelopes de Proposta de Preços, conforme item 11.28 do edital, 
a ser realizada no dia 04 de setembro de 2017, no auditório da 
sede do ideFlor-bio localizado na Av. joão Paulo ii s/nº, Curió-
utinga, Cep: 66610-770 – belém-PA, com início às 10:00 (dez) 
horas, horário local.
Publique-se a presente decisão no Diário Oficial do Estado do 
Pará em seu inteiro teor.

disponibiliza-se a presente decisão, juntamente com a 
classificação das propostas técnicas manifestado pela CEL, na 
página virtual do ideFlor-bio, para amplo conhecimento.
Após, encaminhe-se os autos para a Comissão especial de 
licitação para prosseguimento do certame.
belém-PA, 25 de agosto de 2017. 
 tHiAgo vAlente novAeS
Presidente do ideFlor-bio.
  

protocolo: 220541

sEcREtARiA DE EstADo DE 
sEGuRANçA púBlicA E DEfEsA 
sociAl

.

ApostilAmENto
.

tERmo DE ApostilAmENto
coNvêNio Nº 001/2017 sEGup/GmB
Partes: Secretaria de estado de Segurança Pública e defesa 
Social e Prefeitura Municipal de belém, por intermédio da guarda 
Municipal de belém.
data da Assinatura: 24/08/2017
Justificativa: Adequar a Dotação Orçamentária, para cobertura 
de suas despesas no exercício financeiro de 2017.
dotação orçamentária SeguP: 21.101.06.181.1425.8264 – 
gerenciamento das Ações integradas de Segurança Pública; 
natureza da despesa: 444041 e 334041; Fontes de recursos: 
0101; Pi: 17eMen00151.
dotação orçamentária gMb: 2.01.26.06.1120005.1016; 
natureza de despesas: 339030 e Fonte de recursos: 0100000000
ordenador: Hugo AlexAndre SAntoS regAteiro

protocolo: 220430

.

.

supRimENto DE fuNDo
.

supRimENto DE fuNDo
poRtARiA Nº 1116/2017-sAGA de 18 de agosto de 2017
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
nome do Servidor: AldAize SAntoS dA SilvA AlMeidA
Cargo do Servidor: (CAP/PM)
Matrícula: 54192982/1
Programa de trabalho: 218279
Fonte do recurso: 0101000000
natureza da despesa: 339030. valor: r$ 3.000,00
ordenador: Hugo AlexAndre SAntoS regAteiro

protocolo: 220510

.

.

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 977/2017 sAGA
OBJETIVO: a fim de participar de Reunião na NORTE ENERGIA 
- neSA.
FundAMento legAl: decreto nº 2.819/1994 e PortAriA nº 
0419/2007-SeAd
origeM: belém-Pará/brasil
deStino: brASiliA/dF - PA/brasil
Servidor: jeAnnot jAnSen dA SilvA FilHo (Secretário de 
Segurança)
MF: 5916955/1, 01 ½ (um e meia) diárias, período: 18 a 
19.07.2017.
ordenAdor: joSé edMilSon lobAto júnior
poRtARiA Nº 997/2017 sAGA
objetivo: para dar apoio a segurança pública e defesa social no 
município e região.
FundAMento legAl: decreto nº 2.819/1994 e PortAriA nº 
0419/2007-SeAd
origeM: belém-Pará/brasil
deStino: MArAbá - PA/brasil
Servidor: AldeMi joSé de SouzA CArneiro junior  (MAj/PM)
MF: 581783/1, 15 (quinze) diárias de alimentação e 14 (quatorze) 
diárias de pousada, período: 03 a 17.07.2017.
ordenAdor: joSé edMilSon lobAto júnior
poRtARiA Nº 998/2017 sAGA
objetivo: para dar apoio a segurança pública e defesa social no 
município e região.
FundAMento legAl: decreto nº 2.819/1994 e PortAriA nº 
0419/2007-SeAd
origeM: belém-Pará/brasil
deStino: MArAbá - PA/brasil
Servidor: CledSon de SouSA oliveirA  (CAP.qo/bM)
MF: 54185292/1, 15 (quinze) diárias de alimentação e 14 
(quatorze) diárias de pousada, período: 03 a 17.07.2017.
ordenAdor: joSé edMilSon lobAto júnior

poRtARiA Nº 999/2017 sAGA
objetivo: para dar apoio a segurança pública e defesa social no 
município e região.
FundAMento legAl: decreto nº 2.819/1994 e PortAriA nº 
0419/2007-SeAd
origeM: belém-Pará/brasil
deStino: MArAbá - PA/brasil
Servidor: MArCoS CleiSon bArroS MArtinS  (Sub.ten/bM)
MF: 5427991/1, 15 (quinze) diárias de alimentação e 14 
(quatorze) diárias de pousada, período: 03 a 17.07.2017.
ordenAdor: joSé edMilSon lobAto júnior
poRtARiA Nº 1000/2017 sAGA
objetivo: para dar apoio a segurança pública e defesa social no 
município e região.
FundAMento legAl: decreto nº 2.819/1994 e PortAriA nº 
0419/2007-SeAd
origeM: belém-Pará/brasil
deStino: MArAbá - PA/brasil
Servidor: eiMAr CorrêA doS SAntoS júnior  (Cb/PM)
MF: 57200054, 15 (quinze) diárias de alimentação e 14 
(quatorze) diárias de pousada, período: 03 a 17.07.2017.
ordenAdor: joSé edMilSon lobAto júnior
poRtARiA Nº 1001/2017 sAGA
objetivo: para dar apoio a segurança pública e defesa social no 
município e região.
FundAMento legAl: decreto nº 2.819/1994 e PortAriA nº 
0419/2007-SeAd
origeM: belém-Pará/brasil
deStino: MArAbá - PA/brasil
Servidor: AnderSon joSé de oliveirA liMA  (Sd/PM)
MF: 57232163/1, 15 (quinze) diárias de alimentação e 14 
(quatorze) diárias de pousada, período: 03 a 17.07.2017.
ordenAdor: joSé edMilSon lobAto júnior
poRtARiA Nº 1002/2017 sAGA
objetivo: para dar apoio a segurança pública e defesa social no 
município e região.
FundAMento legAl: decreto nº 2.819/1994 e PortAriA nº 
0419/2007-SeAd
origeM: belém-Pará/brasil
deStino: MArAbá - PA/brasil
Servidor: eloi rAiol dA roCHA (Sgt/PM)
MF: 5196060, 15 (quinze) diárias de alimentação e 14 (quatorze) 
diárias de pousada, período: 03 a 17.07.2017.
ordenAdor: joSé edMilSon lobAto júnior
poRtARiA Nº 1096/2017 sAGA
OBJETIVO: a fim de fazer acompanhamentos da infraestrutura 
de radiocomunicação do Sistema integrado de Segurança Pública 
e defesa Social.
FundAMento legAl: decreto nº 2.819/1994 e PortAriA nº 
0419/2007-SeAd
origeM: belém-Pará/brasil
deStino: CAStAnHAl - PA/brasil
Servidor: PAulo CeSAr CorreiA guedeS MeSquitA 
(gerente de Padronização de telecomunicação)
MF: 5925070/1, ½ (meia) diária, período: 08.08.2017.
ordenAdor: Hugo AlexAndre SAntoS regAteiro
poRtARiA Nº 1097/2017 sAGA
OBJETIVO: a fim de fazer acompanhamentos da infraestrutura 
de radiocomunicação do Sistema integrado de Segurança Pública 
e defesa Social.
FundAMento legAl: decreto nº 2.819/1994 e PortAriA nº 
0419/2007-SeAd
origeM: belém-Pará/brasil
deStino: CAStAnHAl - PA/brasil
Servidor: jACÓ SilvA SouSA (Coordenador de 
telecomunicação)
MF: 5902487, ½ (meia) diária, período: 08.08.2017.
ordenAdor: Hugo AlexAndre SAntoS regAteiro
poRtARiA Nº 1098/2017 sAGA
OBJETIVO: a fim de fazer acompanhamentos da infraestrutura 
de radiocomunicação do Sistema integrado de Segurança Pública 
e defesa Social.
FundAMento legAl: decreto nº 2.819/1994 e PortAriA nº 
0419/2007-SeAd
origeM: belém-Pará/brasil
deStino: SAlinÓPoliS - PA/brasil
Servidor: PAulo CeSAr CorreiA guedeS MeSquiStA 
(gerente de Padronização de telecomunicação)
MF: 5925070/1, ½ (meia) diária, período: 09.08.2017.
ordenAdor: Hugo AlexAndre SAntoS regAteiro
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poRtARiA Nº 1099/2017 sAGA
OBJETIVO: a fim de fazer acompanhamento das atividades 
de manutenção preventiva do parque de equipamentos da 
infraestrutura de radiocomunicação do Sistema integrado de 
Segurança Pública e defesa Social.
FundAMento legAl: decreto nº 2.819/1994 e PortAriA nº 
0419/2007-SeAd
origeM: belém-Pará/brasil
deStino: SAlinÓPoliS - PA/brasil
Servidor: jACÓ SilvA SouSA (Coordenador de telecomunica)
MF: 5902487, ½ (meia) diária, período: 09.08.2017.
ordenAdor: Hugo AlexAndre SAntoS regAteiro
poRtARiA Nº 1100/2017 sAGA
OBJETIVO: a fim de fazer acompanhamento das atividades 
de manutenção do Sistema integrado de Segurança Pública e 
defesa Social.
FundAMento legAl: decreto nº 2.819/1994 e PortAriA nº 
0419/2007-SeAd
origeM: belém-Pará/brasil
deStino: tuCuruÍ, MArAbá, CurionÓPloiS, AltAMirA, 
itAitubA, SAntAréM, obidoS, orixiMiná - PA/brasil
Servidor: PAulo CeSAr CorreiA guedeS MeSquitA 
(gerente de Padronização de telecomunicação)
MF: 5925070/1, 15 ½ (quinze e meia) diárias, período: 15 a 
30.08.2017.
ordenAdor: Hugo AlexAndre SAntoS regAteiro
poRtARiA Nº 1101/2017 sAGA
OBJETIVO: a fim de fazer acompanhamento das atividades 
de manutenção do Sistema integrado de Segurança Pública e 
defesa Social.
FundAMento legAl: decreto nº 2.819/1994 e PortAriA nº 
0419/2007-SeAd
origeM: belém-Pará/brasil
deStino: tuCuruÍ, MArAbá, CurionÓPloiS, AltAMirA, 
itAitubA, SAntAréM, obidoS, orixiMiná - PA/brasil
Servidor: jACÓ SilvA SouSA (Coordenador de 
telecomunicação)
MF: 5902487, 15 ½ (quinze e meia) diárias, período: 15 a 
30.08.2017.
ordenAdor: Hugo AlexAndre SAntoS regAteiro

protocolo: 220092

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

poRtARiA
.

NomEAção DE fiscAl DE coNtRAto: poRtARiA Nº 
124/2017 – DAl2, de 24 de agosto de 2017, que MAntéM 
o Cb PM SAndro CAStilHo SAntAnA como Fiscal do Contra-
to Administrativo 003/2016 – DAL/PMPA, e NOMEIA como fiscal 
interino o Cb PM divAn CoStA rodrigueS, em substituição 
ao Cb PM rAFAel do CArMo leAl nomeado pela PortAriA nº 
077/2016 – dAl2, publicada em d.o.e nº 33.226 de 05 out 16.
Sérgio riCArdo FiAlHo AndrAde - ten Cel qoPM
diretor de Apoio logístico da PMPA

protocolo: 220277
ExtRAto DE poRtARiA N° 008/2017 – DAl 1/pmpA
o Comandante geral da Polícia Militar do Pará, no exercício das 
atribuições
reSolve:
Art. 1º – Instaurar Processo Administrativo a fim de apurar as 
responsabilidades por possível descumprimento de obrigações 
editalícias, previstas no Processo licitatório nº 08/2017 – CPl/
PMPA, Modalidade Pregão eletrônico, por parte da empresa 3r 
CoMérCio e ServiçoS de MAquinAS ltdA, Pessoa jurídica 
de direito Privado, CnPj nº 20.838.277/0001-03, sediada na 
qC 3 lote 24, SAlA 101, reSidenCiAl SAntoS duMont 
SAntA MAriA brASÍliA dF, representada pelo Sr. roberto 
CArloS SiqueirA, rg 1.870768 SeSP/dF2-34, em face dos 
fatos narrados pelo ten Cel qoPM rg 20139 jetHro PereirA 
joCundo de oliveirA, Presidente da Comissão Permanente de 
licitação, através do ofício nº 222/2017 – CPl e seus anexos, 
com o fito de atribuir, se for o caso, as responsabilidades 
administrativas e consequente aplicação das sanções devidas, 
nos termos da legislação em vigor.
Art. 2º – designar o CAP qoPM rg 33453 nildo CéSAr 
MArtinS CArvAlHo, do Centro de Contratos e Convênios, 
como encarregado do Processo Administrativo, delegando-vos 
para esse fim as atribuições Policiais Militares que me competem, 

com escopo de apurar a responsabilidade da empresa 3r 
CoMérCio e ServiçoS de MAquinAS ltdA, Pessoa jurídica 
de direito Privado, CnPj nº 20.838.277/0001-03, em tese, pelo 
descumprimento de Cláusulas editalícias, após a conclusão do 
referido Certame, previstas no art. 1º desta Portaria.
Art. 3º – Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação 
do relatório conclusivo, referente ao procedimento realizado, 
podendo haver prorrogação do prazo, desde que o respectivo 
pedido esteja devidamente motivado e tempestivamente.
Art. 4º – esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
belém-PA, 08 de Agosto de 2017
Hilton CelSon benigno de SouzA – Cel qoPM
Comandante geral da PMPA

protocolo: 220338
NomEAção DE fiscAl DE coNtRAto: poRtARiA Nº 
123/2017 – DAl2, de 24 de agosto de 2017, que MAntéM 
o Cb PM SAndro CAStilHo SAntAnA como Fiscal do Contra-
to Administrativo 002/2016 – DAL/PMPA, e NOMEIA como fiscal 
interino o Cb PM divAn CoStA rodrigueS, em substituição 
ao Cb PM rAFAel do CArMo leAl nomeado pela PortAriA nº 
076/2016 – dAl2, publicada em d.o.e nº 33.226 de 05 out 16.
Sérgio riCArdo FiAlHo AndrAde - ten Cel qoPM
diretor de Apoio logístico da PMPA

protocolo: 220251

ERRAtA
.

ERRAtA DA poRtARiA Nº 6266/16/Dc/Df
ContidA no doe nº 33.202 do diA 31/08/2016
oNDE lê-sE: Cb PM lázAro SouzA SAntoS
vAlor: r$ 525,00
lEiA-sE: Cb PM lázAro SouzA SAntoS
vAlor: r$ 504,00
ordenAdor: Hilton CelSon benigno de Sou

protocolo: 219189
ERRAtA DA poRtARiA Nº 1095/17 - DE supRimENto DE 
fuNDos pARA
Cel PM MArCo Antonio de oliveirA Cidon
oNDE sE lê:
natureza da despesa 339030
valor: r$ 800,00
natureza da despesa 339039
valor: r$ 200,00
lEiA sE:
natureza da despesa 339030
valor: r$ 800,00
ordenAdor: Hilton CelSon benigno de SouzA

protocolo: 220315

coNtRAto
.

coNtRAto ADmiNistRAtivo nº. 048/2017-DAl/pmpA
ExERcício: 2017
objeto: Aquisição de cartilhas do Proerd do 5º ano, 7º ano 
e certificados para fortalecer as ações estaduais de prevenção 
a violência e a criminalidade contra crianças e adolescentes no 
âmbito do Programa educacional de resistência as drogas e a 
violência – Proerd, no estado do Pará.
vAlor totAl: r$ 59.493,75 (cinquenta e nove mil, quatrocentos 
e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).
dAtA dA ASSinAturA: 23/08/2017
vigênCiA: 23/08/2017 a 22/08/2018
As despesas decorrentes deste Contrato ocorrerão por conta dos 
recursos consignados, conforme abaixo:
Programa: 1422 – governança para resultados; Projeto/
Atividade: 26/6730 – implementação das Ações do Programa 
educacional de resistência às drogas e à violência - Proerd; 
elemento de despesa: 33.90.30.16 – Material de Consumo/ 
Material de expediente / 33.90.30.46 – Material de Consumo/ 
Material Bibliográfico não Imobilizável; Plano Interno: 
2120006730C; Fonte: 0101000000 (tesouro do estado) / 
0101006356 (tesouro do estado/ impres., Suprim. e Serv. de 
inform. e Mat. de expediente).
empresa: CroMoS editorA e induStriA gráFiCA ltdA, CnPj 
nº 82.581.406/0001-70, inscrição estadual nº 100.03193-05, 
endereço rua Piauí, nº 2040, vila guaíra – Curitiba – Paraná, 
CeP: 80.630-300.
ordenAdor: Hilton CelSon benigno de SouzA

protocolo: 220516

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 4029-Di-Df-15
objetivo: reForço de PoliCiAMento.
FundAMento legAl: lei. n° 5.119/84
MuniCÍPio de origeM: beléM - PA
deStino(S): uruArá - PA
PerÍodo: 10 A 28/06/2015

quAntidAde de diáriAS: 19 de AliMentAção e
18 de PouSAdA.
Servidor (eS): Cb PM WAgner luiz MAiA MeSquitA
CPF: 424.085.632-91.
ordenAdor: Hilton CelSon benigno de SouzA
poRtARiA Nº 4030-Dc-Df-15
objetivo: reForço de PoliCiAMento.
FundAMento legAl: lei. n° 5.119/84
MuniCÍPio de origeM: beléM - PA
deStino(S): uruArá - PA
PerÍodo: 10/06 A 06/07/2015
quAntidAde de diáriAS: 27 de AliMentAção e
26 de PouSAdA.
Servidor (eS): Sgt PM FrAnCiSCo Antonio
nASCiMento SilvA CPF: 301.144.112-04;
Sd PM rubenS AleSSAndro Azevedo de SouzA
CPF: 760.040.742-68;
Sd PM bergSon brASil doS SAntoS
CPF: 890.455.132-34.
ordenAdor: Hilton CelSon benigno de SouzA
poRtARiA Nº 4031-Dc-Df-15
objetivo: reForço de PoliCiAMento.
FundAMento legAl: lei. n° 5.119/84
MuniCÍPio de origeM: beléM - PA
deStino(S): AltAMirA - PA
PerÍodo: 29/05 A 09/06/2015
quAntidAde de diáriAS: 12 de AliMentAção.
Servidor (eS): Sgt PM FrAnCiSCo Antonio
nASCiMento SilvA CPF: 301.144.112-04;
Cb PM WAgner luiz MAiA MeSquitA
CPF: 424.085.632-91;
Sd PM rubenS AleSSAndro Azevedo de SouzA
CPF: 760.040.742-68;
Sd PM bergSon brASil doS SAntoS
CPF: 890.455.132-34.
ordenAdor: Hilton CelSon benigno de SouzA

protocolo: 219187

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

Extrato de termo Aditivo nº 01/2017
contrato nº 017/2016
exercício: 2017
valor: 150.000,00
PArteS: Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Pará – 
FASPM e a empresa MArFArMA diStribuidorA FArMACêutiCA 
ltdA - ePP, CnPj nº 08. 112. 884/0002-69.
objeto: Contratação de empresa especializada em fornecer 
medicamentos (essenciais, excepcionais, controlados, 
quimioterápicos, alto custo, etc...), para atender demandas 
de vendas e, excepcionalmente, doações aos associados/
beneficiários do FASPM, sob circunstanciado relatório social, 
através da FArMACeSo.
Fonte do recurso: 0151/0351 (recursos Próprios)
vigência: 17/08/2017 a 16/08/2018
data da Assinatura: 14/08/2017
natureza da despesa: 33.90.30 / 33.90.32
ordenador: regina Célia da Silva Ferreira - Cel qoPM
diretora do FASPM.

protocolo: 220511

.

.

DispENsA DE licitAção
.

DispENsA DE licitAção
Ato DE DispENsA DE licitAção Nº 005/2017 – 
fAspmpA.
A diretorA do Fundo de ASSiStênCiA SoCiAl dA PolÍCiA 
MilitAr do PArá – FASPM, usando das atribuições legais con-
cedidas por meio da PortAriA nº 601/2017 – dP/1, publicada 
em boletim geral da PMPA nº 104, de 01/06/2017, tendo como 
razão de convencimento o Parecer jurídico nº 69/2017- Asses-
soria jurídica FASPMPA, o Mem. nº 022/2017 – Ci/ /FASPM jun-
tado aos autos do Processo nº 046/2017 – CPl/FASPM, decide 
AutorizAr e rAtiFiCAr a despesa, por meio de dispensa de 
licitação nº 005/2017 – FASPMPA, cujo objeto destina-se à con-
tratação de empresa especializada em fornecimento de Mate-
riais Correlatos e Hospitalares, os quais serão destinados aos 
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associados do Fundo de Assistência Social da Policia Militar – 
FASPMPA, para aquisição através de venda e/ou doação, com 
fundamento nos ditames insculpidos no Art. 24, inciso iv, da lei 
Federal nº 8.666/93, obedecida as exigências legais e os prin-
cípios que regem o assunto, conforme proposta de preços mais 
vantajosa apresentada pela empresa j n S SouzA – ePP, CnPj 
nº 05.689.158/0001-34, no valor global de r$ 26.439,12 (vinte 
e seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e doze centavos).
Determino Publicação desta autorização/ratificação em Diário 
oficial do Estado no prazo previsto em lei.
belém, 25 de agosto de 2017.
reginA CéliA dA SilvA FerreirA – Cel qoPM rg 19711
diretorA do FASPM

protocolo: 220376

.

.

iNExiGiBiliDADE DE licitAção
.

iNExiGiBiliDADE DE licitAção Nº 004/2017 - cpl/fAspm.
pRocEsso Nº 044/2017 - cpl/fAspm.
 A diretora do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar 
do Pará (FASPMPA), no uso das atribuições de seu cargo e 
com fundamento no Artigo 26 da lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, bem como considerando os termos do 
Processo de inexigibilidade de licitação nº 044/2017 – CPl/
FASPMPA, especialmente o parecer jurídico nº 067/2017, de 14 
de agosto de 2017;
reSolve:
1 – AutorizAr e rAtiFiCAr a inexigibilidAde de 
liCitAção, referente a “contratação de empresa especializada 
para fornecimento de ferramenta de pesquisas, elaboração 
de especificação técnica, elaboração de termo de referência, 
consolidação e comparação de preços praticados pela 
administração pública (banco de preços)” a fim de atender 
as necessidades da Comissão Permanente de licitação do 
FASPMPA, conforme proposta de preços apresentada pela 
empresa nP CAPACitAção e SoluçÕeS teCnologiCAS ltdA, 
CnPj nº 07.797.967/0001-95, no valor de r$ 7.990,00 (sete mil 
novecentos e noventa  reais), obedecida as exigências legais e 
os princípios que regem o assunto.
2 – remeter o referido processo ao Chefe da Seção Administrativa 
financeira do FAS/PMPA, a fim de que seja providenciada a 
devida expedição da nota de empenho.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
belém/PA, 17 de agosto de 2017.
reginA CéliA dA SilvA FerreirA – Cel qoPM rg 19711
diretorA do FASPM

protocolo: 220317

.

.

RAtificAção DE iNExiGiBiliDADE DE licitAção
.

RAtificAção DE iNExiGiBiliDADE DE licitAção
Ato: rAtiFiCAção
número da inexigibilidade: 006/2016 – CPl/FASPM
data: 18/05/2016
ordenadora: reginA CéliA dA SilvA FerreirA – Cel qoPM 
rg 19711
diretorA do FASPM

protocolo: 220321

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 
ESTADO DO PARÁ

.

DiÁRiA
.

poRtARiA - cEDEc
poRtARiA Nº 434 DE 05 DE julHo DE 2017.
Conceder ao militar: Cb bM Celso de Souza Salgado, 03 (três) 
diárias completas. origem: Santarém/PA. destino: belterra/
PA. Período: 15 de maio de 2017, e retorno dia 18 de maio de 
2017. Objetivo: a fim de assessorar o executivo local, referente 
ao processo de reconhecimento de Situação de emergência pelo 
governo Federal.
ordenador:
zAnelli Antônio Melo nASCiMento – Cel qobM
Comandante geral do CbMPA e
Coordenador estadual de defesa Civil

protocolo: 220337
poRtARiA - cEDEc
poRtARiA Nº 437 DE 05 DE julHo DE 2017.
Conceder aos militares: Cb bM Celso de Souza Salgado e Cb bM 
Jafison da Silva Maciel, 03 (três) diárias completas para cada. 

origem: Santarém/PA. destino: Almeirim/PA. Período: 04 de 
maio de 2017 e retorno dia 07 de maio de 2017. objetivo: a 
fim de assessorar o Executivo local, na decretação de situação 
de emergência, avaliação de danos e prejuízos provocados pela 
enchente que atingiu o município.
ordenador:
zAnelli Antônio Melo nASCiMento – Cel qobM
Comandante geral do CbMPA e
Coordenador estadual de defesa Civil

protocolo: 220341
poRtARiA - cEDEc
poRtARiA Nº 518 DE 08 DE AGosto DE 2017.
Conceder aos militares: MAj bM Celso dos Santos Piquet 
júnior e Cb bM robson Cleiton Alves de lima , 01 (uma) diária 
de alimentação para cada. origem: Altamira/PA. destino: 
Medicilandia/ PA. Período: 13 de junho de 2017, e retorno dia 
13 de junho de 2017. Objetivo: a fim de desenvolver Ações 
de defesa Civil, referente ao processo de reconhecimento de 
situação de emergência pelo governo Federal.
ordenador:
zAnelli Antônio Melo nASCiMento – Cel qobM
Comandante geral do CbMPA e
Coordenador estadual de defesa Civil

protocolo: 220346
poRtARiA - cEDEc
poRtARiA Nº 542 DE 16 DE AGosto DE 2017.
Conceder ao militar: Cel qobM Francisco Cantuaria Moutinho 
junior, 11 (onze) diárias completa. origem: belém/PA. destino: 
Santarém/ PA. Período: 07 de agosto  de 2017, e retorno dia 18 
de agosto de 2017. Objetivo: a fim de executar Ações de Gestão 
de risco e desastres e gerenciamento referente à colisão entre 
balsa e navio no referido município.
ordenador:
zAnelli Antônio Melo nASCiMento – Cel qobM
Comandante geral do CbMPA e
Coordenador estadual de defesa Civil

protocolo: 220350
poRtARiA - cEDEc
poRtARiA Nº 568 DE 17 DE AGosto DE 2017.
Conceder aos militares: S ten's bM Marivaldo Pereira da costa, 
06 (seis) diária completa. origem: belém/PA. destino: nova 
ipixuna, jacundá e breu branco/ PA. Período: 25 de junho de 
2017 e retorno dia 01 de julho de 2017. Objetivo: a fim de 
integrar a equipe do governo do estado referente ao Programa 
Pará Social, com foco nas áreas de risco de desastres nos 
referidos municípios.
ordenador:
zAnelli Antônio Melo nASCiMento – Cel qobM
Comandante geral do CbMPA e
Coordenador estadual de defesa Civil

protocolo: 220354
poRtARiA - cEDEc
poRtARiA Nº 435 DE 05 DE julHo DE 2017.
Conceder ao militar: ten qobM Marcos roberto de oliveira 
Sousa e Sgt bM theisson luiz Pinto Souza, 03 (três) diárias 
completas para cada. origem: Santarém/PA. destino: oriximiná/ 
PA. Período: 16 de maio de 2017, e retorno dia 19 de maio de 
2017. Objetivo: a fim de assessorar o Executivo local referente 
ao processo de reconhecimento de Situação de emergência pelo 
governo Federal.
ordenador:
zAnelli Antônio Melo nASCiMento – Cel qobM
Comandante geral do CbMPA e
Coordenador estadual de defesa Civil

protocolo: 220340
poRtARiA - cEDEc
poRtARiA Nº 505 DE 03 DE AGosto DE 2017.
Conceder aos militares: Sgt bM Antônio Carlos do Amaral Alves, 
02 (duas) diárias completas. origem: Santarém/PA. destino: 
Alenquer/PA. Período: 01 de julho de 2017, e retorno dia 03 de 
julho de 2017. Objetivo: a fim de assessorar o executivo local 
nas ações do Ciclo de gestão de risco e desastres, referente a 
entrega de kits de ajuda humanitária às famílias afetadas por 
desastres.
ordenador:
zAnelli Antônio Melo nASCiMento – Cel qobM
Comandante geral do CbMPA e
Coordenador estadual de defesa Civil

protocolo: 220345
poRtARiA - cEDEc
poRtARiA Nº 489 DE 25 DE julHo DE 2017.
Conceder ao militar: Sgt’s bM Augusto riler de Amorim lopes 
e theisson luiz Pinto Souza, 04 (quatro) diárias completas para 

cada. origem: Santarém/PA. destino: Óbidos/ PA. Período: 20 
de março de 2017, e retorno dia 24 de março de 2017. objetivo: 
a fim de assessorar o Executivo local referente às ações de 
gestão de risco e desastres.
ordenador:
zAnelli Antônio Melo nASCiMento – Cel qobM
Comandante geral do CbMPA e
Coordenador estadual de defesa Civil

protocolo: 220343
poRtARiA - cEDEc
poRtARiA Nº 532 DE 10 DE AGosto DE 2017.
Conceder ao militar: Sgt bM theisson luiz Pinto Souza, 02 
(duas) diárias completas. origem: Santarém/PA. destino: Monte 
Alegre/ PA. Período: 22 de julho de 2017, e retorno dia 24 de 
julho de 2017. Objetivo: a fim de efetivar levantamento dos 
danos e prejuízos, causados por evento adverso.
ordenador:
zAnelli Antônio Melo nASCiMento – Cel qobM
Comandante geral do CbMPA e
Coordenador estadual de defesa Civil

protocolo: 220348
poRtARiA - cEDEc
poRtARiA Nº 567 DE 17 DE AGosto DE 2017.
Conceder a militar: ten bM Francisca do Couto lima ribeiro, 
07 (sete) diárias completa. origem: belém/PA. destino: nova 
esperança do Piriá, garrafão do norte e ourém/ PA. Período: 02 
de junho de 2017 e retorno dia 09 de junho de 2017. objetivo:  
a fim de integrar a equipe do Governo do Estado referente ao 
Programa Pará Social, com foco nas áreas de risco de desastres 
nos referidos municípios.
ordenador:
zAnelli Antônio Melo nASCiMento – Cel qobM
Comandante geral do CbMPA e
Coordenador estadual de defesa Civil

protocolo: 220352
poRtARiA - cEDEc
poRtARiA Nº 487 DE 20 DE julHo DE 2017.
Conceder ao militar: conforme planilha abaixo, 07 (sete) 
diárias completas. origem: Altamira/PA. destino: Senador 
José Porfiro/PA. Períodos: conforme planilha abaixo. Objetivo: 
a fim de assessorar o executivo local referente ao processo 
de reconhecimento de situação de emergência pelo governo 
Federal.

posto 
/GRAD NomE locAl DAtA DE 

sAíDA
DAtA DE 

REGREsso
Nº DE 

DiÁRiAs tipo

MAj 
qobM

Celso dos Santos 
Piquet junior

Senador josé 
Porfiro /PA

10/04/2017 14/04/2017
07 Completas

17/04/2017 20/04/2017

ordenador:
zAnelli Antônio Melo nASCiMento – Cel qobM
Comandante geral do CbMPA e
Coordenador estadual de defesa Civil

protocolo: 220342
poRtARiA - cEDEc
poRtARiA Nº 566 DE 17 DE AGosto DE 2017.
Conceder aos militares: S ten's bM Sebastião Souza Sacramento, 
06 (seis) diária completa. origem: belém/PA. destino: limoeiro 
do Ajurú, Mojú e Acará/ PA. Período: 06 de agosto de 2017 e 
retorno dia 12 de agosto de 2017. Objetivo: a fim de integrar 
a equipe do governo do estado referente ao Programa Pará 
Social, com foco nas áreas de risco de desastres nos referidos 
municípios.
ordenador:
zAnelli Antônio Melo nASCiMento – Cel qobM
Comandante geral do CbMPA e
Coordenador estadual de defesa Civil

protocolo: 220351
poRtARiA - cEDEc
poRtARiA Nº 569 DE 17 DE AGosto DE 2017.
Conceder aos militares: Cb’s bM rogério da Cunha brito e deison 
Carmo Alves do Santos 01 (uma) diária completa para cada. 
origem: belém/PA. destino: igarapé Miri/ PA. Período: 10 de 
agosto de 2017, e retorno dia 10 de agosto de 2017. objetivo: a 
fim de assessorar o executivo local referente às ações de Gestão 
de risco e desastres.
ordenador:
zAnelli Antônio Melo nASCiMento – Cel qobM
Comandante geral do CbMPA e
Coordenador estadual de defesa Civil

protocolo: 220355
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tERmo ADitivo A coNtRAto
.

ExtRAto DE tERmo ADitivo
Contrato nº 039/2014-PCe/PA; termo Aditivo:3; dispensa 
de licitação nº 011/2014-PCe/PA; Partes: Polícia Civil do 
estado do Pará, CnPj: nº 00.368.105/0001-06 e Sra. Anna 
Paula Franzoi garcia domingues, CPF:886.355.702-00; 
objeto: o presente termo Aditivo ao contrato tem por objeto 
a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 039/2014-
PCe, por mais 12(doze) meses; data de Assinatura: 26.08.2017; 
vigência:  26/08/2017 a 26/08/2018; dotação orçamentária: 
40101.06.181.1425.8266.339036.0101estadual; Processo 
nº2017/317272; Foro:belém-Pará; ordenador: rilmar Firmino 
de Souza; delegado geral de Polícia Civil; endereço do imóvel 
locado: rua jasmin do Serrado, nº 287, Setor Monte Castelo, 
Município de tucumã/PA.

protocolo: 220083

DiÁRiA
poRtARiA Nº 1276/2017- DGpc/oD/DRf DE 24 DE 

AGosto DE 2017.
ConSiderAndo o teor do Prot 2017364409, que solicitou o 
deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de URUARÁ, a fim de realizar 
diligenCiA PoliCiAl, no
período de 24 a 28/08/17;
1 . iPC - oSvAldo FArACo MACiel - MAt: 5520401
2 . iPC - MArCoS AdriAno MotA dA SilvA - MAt: 542105513
3 . iPC - eriKA elizAbetH de SouSA jenningS - MAt: 
57195305
ConSiderAndo A lei 5.810 de 24/01/1994 (rju) Seção v, 
Artigos 145 e 149;
reSolve: determinar a diretoria de recursos Financeiros, que 
providencie o pagamento de 04
(quatro ) diária(s) do grupo b , no valor de r$ 540,00 (quinhentos 
e quarenta reais), perfazendo
um total de r$ 1.620,00 (um mil, seiscentos e vinte reais), para 
atender despesas adicionais
decorrentes da diligência.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
rilMAr FirMino de SouSA
delegado(a) geral / ordenador(a) de despesas

protocolo: 220042
poRtARiA Nº 1279/2017- DGpc/oD/DRf DE 24 DE 

AGosto DE 2017.
ConSiderAndo o teor do Prot 000012017, que solicitou o 
deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de PORTO DE MOZ, a fim de 
realizar diligenCiA PoliCiAl,
no período de 25 a 28/08/17;
1 . iPC - tiAgo jeFFerSon tenorio dA SilvA - MAt: 57196206
ConSiderAndo A lei 5.810 de 24/01/1994 (rju) Seção v, 
Artigos 145 e 149;
reSolve: determinar a diretoria de recursos Financeiros, que 
providencie o pagamento de 03
(três) diária(s) do grupo .b, no valor de r$ 405,00 (quatrocentos 
e cinco reais ), para atender
despesas adicionais decorrentes da diligência.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
rilMAr FirMino de SouSA
delegado(a) geral / ordenador(a) de despesas

protocolo: 220046
poRtARiA Nº 1278/2017- DGpc/oD/DRf DE 24 DE 

AGosto DE 2017.
ConSiderAndo o teor do Prot 2017354322, que solicitou o 
deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de 
realizar APoio de trAbAlHo
AdMiniStrAtivo, no período de 24 a 26/08/2017;
1 . tginFeSt - MArCo Aurelio lourenCo gonCAlveS - MAt: 
57188140
ConSiderAndo A lei 5.810 de 24/01/1994 (rju) Seção v, 
Artigos 145 e 149;
reSolve: determinar a diretoria de recursos Financeiros, que 
providencie o pagamento de 02
(duas ) diária(s) do grupo b. , no valor de r$ 270,00 (duzentos 
e setenta reais ), para atender
despesas adicionais decorrentes da diligência.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
rilMAr FirMino de SouSA
delegado(a) geral / ordenador(a) de despesas

protocolo: 220045

poRtARiA Nº 1277/2017- DGpc/oD/DRf DE 24 DE 
AGosto DE 2017.

ConSiderAndo o teor do Prot 2017/354371, que solicitou o 
deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de CAPITÃO POÇO, a fim de 
realizar inAugurAção de
dePol, no período de 26 a 27/08/17;
1 . AdM - luiz roolSevert MACiel FerreirA - MAt: 73423
2 . AdM - AuguSto viniCiuS ribeiro bArroS - MAt: 5904208
ConSiderAndo A lei 5.810 de 24/01/1994 (rju) Seção v, 
Artigos 145 e 149;
reSolve: determinar a diretoria de recursos Financeiros, que 
providencie o pagamento de 1,5
(uma e meia ) diária(s) do grupo b , no valor de r$ .202,50 
(duzentos e dois reais e cinquenta
centavos ), perfazendo um total de r$ 405,00 (quatrocentos e 
cinco reais), para atender
despesas adicionais decorrentes da diligência.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
rilMAr FirMino de SouSA
delegado(a) geral / ordenador(a) de despesas

protocolo: 220043

outRAs mAtéRiAs
poRtARiA Nº 388/2017-GAB/cGpc/DivERsos DE 

17/08/2017
ConSiderAndo: a conclusão da AAi nº 333/15-gAb/CgPC de 
12/08/15, que apurou a conduta do servidor, j.A.A.S., mat. nº 
57201672, conforme portaria instauradora;
ConSiderAndo: restar cristalino que o servidor, de forma 
consciente e sem justificativa plausível, transgrediu a lei 
disciplinar;
reSolve: aplicar de acordo com art. 90, inciso ii (segunda 
parte) da lei Complementar nº 022/94, a pena disciplinar de 
04 (quatro) dias de SuSPenSão, ao servidor j.A.A.S., mat. nº 
57201672, por infringência a transgressão disciplinar prevista 
no artigo 74, inciso vi, da lei Complementar nº 022/94 e suas 
alterações posteriores, a qual deverá, em razão de conveniência 
para o serviço público, ser convertida em multa conforme prevê 
o art. 79 §1º do mesmo diploma legal.
À divisão de disciplina e à diretoria de Administração, para as 
providências de alçada.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
doMingoS SAvio Albuquerque rodrigueS
Coordenador do interior

poRtARiA Nº 389/2017-GAB/cGpc/DivERsos DE 
17/08/2017

ConSiderAndo: a conclusão da AAi nº 326/15-gAb/CgPC de 
12/08/15, que apurou as circunstâncias do roubo, em tese, da 
arma de fogo, tipo PiStolA, .40SW, Série: SuA17360, PAt.: 
r6264, conforme portaria instauradora;
ConSiderAndo: a inexistência de indícios da ocorrência de 
transgressão disciplinar;
reSolve: determinar ArquivAMento dos autos da AAi nº 
326/15-gAb/CgPC, de 12/08/15, com observância ao disposto 
no artigo 90, inciso i da lei Complementar nº 22/94 e alterações 
posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de Administração, para as 
providências de alçada.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
reginA MArCiA rAiol liMA
Coordenador da Capital e região Metropolitana

poRtARiA Nº 390/2017-GAB/cGpc/DivERsos DE 
17/08/2017

ConSiderAndo: a conclusão da AAi nº 167/2016-gAb/CgPC 
de 02/05/16, que apurou a conduta do servidor, r.x.S., mat. nº 
5409934, conforme portaria instauradora;
ConSiderAndo: restar claro nos autos a incidência de 
transgressão disciplinar por parte do servidor.
reSolve: aplicar de acordo com art. 90, inciso ii (segunda 
parte) da lei Complementar nº 022/94, a pena disciplinar de 
05 (CinCo) dias de SuSPenSão, ao servidor r.x.S., mat. nº 
5409934, por violação de transgressão disciplinar contida no 
artigo 74, inciso vii, da lei Complementar nº 022/94 e suas 
alterações posteriores, a qual deverá, em razão de conveniência 
para o serviço público, ser convertida em multa conforme prevê 
o art. 79 §1º do mesmo diploma legal.
À divisão de disciplina e à diretoria de Administração, para as 
providências de alçada.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
doMingoS SAvio Albuquerque rodrigueS
Coordenador do interior

poRtARiA Nº 391/2017-GAB/cGpc/DivERsos DE 
17/08/2017

ConSiderAndo: a conclusão da AAi nº 260/2016-gAb/CgPC 
de 16/06/16, que apurou a conduta do servidor, H.M.g., mat. nº 
5914104, conforme portaria instauradora;
ConSiderAndo: restar claro nos autos a incidência de 
transgressão disciplinar por parte do servidor.
reSolve: aplicar de acordo com art. 90, inciso ii (segunda parte) 

da lei Complementar nº 022/94, a pena disciplinar de 02 (dois) 
dias de SuSPenSão, ao servidor H.M.g., mat. nº 5914104, por 
transgressão disciplinar contida no artigo 74, inciso xvii, da lei 
Complementar nº 022/94 e suas alterações posteriores, a qual 
deverá, em razão de conveniência para o serviço público, ser 
convertida em multa conforme prevê o art. 79 §1º do mesmo 
diploma legal.
À divisão de disciplina e à diretoria de Administração, para as 
providências de alçada.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
doMingoS SAvio Albuquerque rodrigueS
Coordenador do interior

poRtARiA Nº 392/2017-GAB/cGpc/DivERsos DE 
17/08/2017

ConSiderAndo: os autos da AAi instaurada por meio da 
PortAriA nº 0468/2015-AAi/gAb/CorregePol, de 19/11/15, 
que apurou irregularidades atribuídas à servidora MAriA 
CriStinA vAlle eSteveS, delegada de Polícia Civil;
ConSiderAndo: o recurso Hierárquico interposto por MAriA 
CriStinA vAlle eSteveS, delegada de Polícia Civil que 
objetivou a reforma da penalidade de 04 (quAtro) dias de 
suspensão aplicada pela Corregedora geral de Polícia Civil;
reSolve: deFerir PArCiAlMente o recurso Hierárquico, no 
que tange à dosimetria da pena, alterando a penalidade aplicada 
na AAi nº 468/2015-AAi/gAb/CorregePol, de 04 (quatro) dias 
de suspensão, à servidora MAriA CriStinA vAlle eSteveS, 
delegada de Polícia Civil, para 02 (dois) dias de suspensão;
RESOLVE: Determinar à Chefia do Gabinete, à Diretoria de 
Administração, à diretoria de recursos Humanos e à Corregedoria 
geral de Polícia Civil, para que adotem as providências de estilo 
ao pleno cumprimento do presente ato.
À divisão de disciplina e à diretoria de Administração, para as 
providências de alçada.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
rilMAr FirMino de SouSA

poRtARiA Nº 394/2017-GAB/cGpc/DivERsos DE 
21/08/2017

ConSiderAndo: a conclusão da AAi nº 266/16-gAb/CgPC de 
21/06/16, que apurou a conduta do servidor t.o.S., mat. nº 
57233570, conforme portaria instauradora;
CONSIDERANDO: haver configurado transgressão disciplinar por 
parte do servidor;
reSolve: aplicar de acordo com o artigo 90, inciso ii (segunda 
parte) da lei Complementar nº 022/94, a pena disciplinar de 06 
(seis) dias de SuSPenSão, ao servidor t.o.S., mat. nº 57233570, 
por transgressão disciplinar prevista no artigo 74, inciso xvii da 
lei Complementar nº 022/94 e suas alterações posteriores, a 
qual deverá, em razão de conveniência para o serviço público, 
ser convertida em multa conforme prevê o artigo 79 § 1º do 
mesmo diploma legal.
À divisão de disciplina e à diretoria de Administração, para as 
providências de alçada.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
doMingoS SAvio Albuquerque rodrigueS
Coordenador do interior

poRtARiA Nº 395/2017-GAB/cGpc/DivERsos DE 
21/08/2017

ConSiderAndo: a conclusão da AAi nº 471/15-gAb/CgPC de 
30/11/15, que apurou as circunstâncias da fuga de adolescente 
infrator, das dependências da Su Marambaia, em 28/10/15, 
conforme portaria instauradora;
ConSiderAndo: a inexistência de elementos caracterizadores 
da ocorrência de transgressão disciplinar por parte de policial 
civil;
reSolve: determinar o ArquivAMento dos autos da AAi nº 
471/15-gAb/CgPC de 30/11/15, com fundamento no artigo 90, 
inciso i da lei Complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de Administração, para as 
providências de alçada.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
reginA MArCiA rAiol liMA
Coordenadora da Capital e região Metropolitana

protocolo: 219543

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS 
RENATO CHAVES

.

poRtARiA
poRtARiA N°268 /17 DE 24 DE AGosto DE 2017 – 

GAB/DGcpcRc
o diretor gerAl do Centro de PerÍCiAS CientÍFiCAS 
“renAto CHAveS”,  usando das atribuições legais, e 
ConSiderAndo a lei nº 6282 de 19.01.2000.
ConSiderAndo o regulamento do 10º Concurso Servidor nota 
10 – 2017.
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r e S o l v e:
Constituir uma Comissão de Avaliação do 10º Concurso Servidor 
nota 10 – 2017, do governo do estado do Pará, no âmbito da 
Autarquia, constituída pelos servidores, riSe FonSeCA de 
liMA MAlAto Coordenadora de Administração, matrícula nº 
5850924/3; joSé eduArdo SoAreS doS SAntoS  gerente 
de Pessoal , matrícula nº 5889981/1; Silvio André liMA dA 
ConCeição  diretor do instituto de Criminalística, matrícula 
nº 54188033/1, KeilA giSelle CoStA de oliveirA Psicóloga, 
matrícula 57195433/1, incumbida de avaliar e escolher o 
Servidor nota 10 – 2017, vAldeMir oliveirA leite matrícula nº 
57195697- Auxiliar Operacional do Centro de Perícias Científicas 
“ renato Chaves”, com base no regulamento do citado concurso.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
Centro de PerÍCiAS CientÍFiCAS “renAto CHAveS”, 24 de 
Agosto de 2017.
joSé edMilSon lobAto júnior
diretor geral
republicado por ter saído com incorreção no doe nº 33445 de 
25/08/2017

protocolo: 220226

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
ESTADO DO PARÁ

.

poRtARiA Nº 114 /2017- cDG/pAD DivERsos BElém, 
25 DE AGosto DE 2017.

o Corregedor-Chefe do departamento de trânsito do estado do 
Pará, no uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
ConSiderAndo os termos da Portaria n° 1861/2017-dg/
CGP, de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado 
de 22.06.2017, que delegou poderes ao Corregedor-Chefe 
para instauração de Processo de Sindicância investigativa ou 
acusatória e/ou e Processo Administrativo disciplinar;
ConSiderAndo os termos do Memorando nº 07 /2017 – Com. 
de PAd, de 12/07/2017, através de qual a Comissão de Processo 
Administrativo disciplinar, Portaria 18/2017 Cdg/PAd de 29 de 
maio de 2017, solicita a nomeação de servidor dativo, tendo em 
vista o acusado encontra-se em local incerto e não sabido, tendo 
sido notificado por edital publicado no Diário Oficial nº 33413 
de 11/07/2017 e em jornal de grande circulação do mesmo dia.
r e S o l v e:
Com fundamento no art. 220, § 2º, da lei nº 5.810, 1994, 
designar jAiMe de SouSA FurtAdo, Mat. 3263495, Axt/ 4, 
para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer o encargo de 
deFenSor dAtivo do acusado M. A. P. S, matricula 8084559311, 
no Processo Administrativo disciplinar Portaria 18/2017 Cdg/
PAd, apresentar defesa escrita no prazo legal e demais medidas 
que julgue fundamental ao pleno exercício do direito de defesa 
do acusado.

regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se
Herbet renAn SilvA de SouzA
Corregedor – Chefe / detrAn-PA

protocolo: 220156
poRtARiA Nº 117/2017-cGD/pAD DivERsos BElém, 

28 DE AGosto DE 2017.
o Corregedor Chefe do departamento de trânsito do estado do 
Pará, no uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
ConSiderAndo os termos do art. 17, inciso xii, do decreto nº. 
1.635 de 08.06.2005, que confere à Corregedoria competência 
de exercer atribuições delegadas pela direção geral,
ConSiderAndo os termos da Portaria n° 2106/2014-dg/CgP, de 
31.07.2014, publicada no Diário Oficial do Estado de 08.08.2014, 
que delegou poderes ao Corregedor Chefe para instauração de 
Processo de Sindicância e Processos Administrativos,
ConSiderAndo o teor do Memorando n° 10/2017 – CPAd, de 
25 de agosto de 2017 subscrito pela Presidente da Comissão, no 
qual solicita e justifica a Recondução da Comissão para conclusão 
do Processo Administrativo disciplinar nº 2016/419453 e apensos 
nº 2016/432259, 2017/64015, 2017/1213 e 2017/64015, 
instaurado através da Portaria nº 04/2017-Cgd/PAd, de 
02/05/2017, publicada no doe nº. 33366 em 04/05/2017;
r e S o l v e:
i – reConduzir A CoMiSSão, composta pelas servidoras 
geÓrgiA oliAri toSo, Assistente de trânsito, matrícula 
nº 80845450/1, juliAnA CozArA de oliveirA MArtinS, 
Assistente de trânsito, matrícula nº 55588874/1 e MAriA 
Solene viAnA Cruz de PAulA, Assistente de trânsito, matrícula 
nº 80845406/1, para, sob a presidência da primeira, no prazo de 
60 (sessenta) dias, dar continuidade aos trabalhos apuratórios, 
objetivando a conclusão do PAd, conforme preceitua o artigo 
208, da lei nº. 5.810/94;
ii – À Coordenadoria disciplinar e à diretoria Administrativa 
Financeira, para que adotem as providências para o pleno 
cumprimento do presente ato.

regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se
Herbert renAn SilvA de SouzA
Corregedor Chefe – detrAn/PA

protocolo: 220181
PortAriA nº 2810/2017-dg/dHCrv/CHC/gCCFC
A diretora geral do dePArtAMento de trânSito do PArá 
eStAdo do PArá, no uso de suas atribuições legais, e
ConSiderAndo o disposto no Art. 22, incisos i, ii e x, da lei 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de 
trânsito brasileiro, e suas alterações;
ConSiderAndo o que estabelecem as resoluções ContrAn nº 
168/2004, 358/2010, e os termos das PortAriAS 506/2014-
dg/dHCrv/CHC e 472/2016-dg/dHCrv/CHC e demais atos 
normativos afins;
ConSiderAndo o requerimento nº 2017/158473 apresentado 
pela empresa Auto eSColA CAnAA - eirelli, CnPj nº 
15.485.128/0001-60, nome de fantasia CFC CAnAA, junto a este 
órgão.
ConSiderAndo que as exigências legais foram atendidas 
mediante a apresentação da documentação necessária ao 
credenciamento do referido CFC;
reSolve:
Art.1.º renovAr o CredenCiAMento da empresa Auto eSColA 
CAnAA – eirelli, inscrita no CnPj sob o nº 15.485.128/0001-
60, nome de fantasia CFC CAnAA (ClASSiFiCAção A/b), com 
estabelecimento na AvenidA WeYne CAvAlCAnte 755, terreo, 
Centro, CAnAA doS CArAjAS/PA, com atuação na região de 
transito de Parauapebas, em tudo observada a legislação em 
vigor.
Art. 2.º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá 
validade de 01 (um) ano a contar da publicação desta portaria.
Art. 3.º Fica atribuído ao CFC o número de registro 2247 neste 
detran/PA
Art. 4º. esta portaria entrará em vigor , retroagirá a data de 
17/06/2017.
belém, 25 de AgoSto de 2017.
Andrea Yared de oliveira Hass
diretora geral
 

protocolo: 220357
poRtARiA N° 2781/2017-DG/cGp, 23 DE AGosto DE 

2017.
A diretora geral do departamento de trânsito do estado do Pará 
– detrAn/PA, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, e,
Considerando o estabelecido no Art. 152, da lei 9.503, de 
23/09/1997, que instituiu o Código de trânsito brasileiro 
– Ctb, e o disposto nos arts. 12 e 27, da resolução nº 168, 
de 14/12/2004, e o disposto no art. 1º, da resolução nº 169, 
de 17/03/2005, ambas do Conselho nacional de trânsito - 
ContrAn;
Considerando a necessidade de dar cumprimento às determinações 
do departamento nacional de trânsito - denAtrAn, onde é 
solicitada a inclusão da Comissão responsável em realizar o 
exame escrito, sobre legislação de trânsito e de direção veicular 
na base Índice nacional de Condutores Ampliada/bCA, com a 
vinculação por município de atuação,
ConSiderAndo ainda a solicitação constante do Memº 
656/2017-dg/CnCir, de 21/08/2017, protocolado sob o nº 
2017/358157,
reSolve:
deSignAr a Comissão formada pelos servidores deste 
departamento, abaixo relacionados, para realizarem o exame 
escrito sobre legislação de trânsito e de direção veicular, no 
período de 24/08/2017 a 23/08/2018, no âmbito da CiretrAn 
“A” de PArAuAPebAS.

noMe CArgo MAtrÍCulA

normando queiroz borges Agente de FiSCAlizAção 
de trânSito 57194381/2

odenilton Santos dias téCniCo de inForMátiCA 54196758/2
Paulo roberto dias vinagre  AuxiliAr téCniCo 3267040/1

os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 24/08/2017.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
AndreA YAred de oliveirA HASS
diretora geral
poRtARiA Nº 2780/2017-DG/cGp, 23 DE AGosto DE 

2017.
A diretora geral do departamento de trânsito do estado do Pará 
– detran/pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
lei,
ConSiderAndo ainda a solicitação constante do Memº 
656/2017-dg/CnCir, de 21/08/2017, protocolado sob o nº 
2017/358157,
r e S o l v e:
revogAr a Portaria 1053/2017-dg/CgP, que designou os 
servidores abaixo relacionados, como integrantes da Comissão 
para realizar exame escrito sobre legislação de trânsito e de 
direção veicular, no período de 06/04/2017 a 05/04/2018, no 

âmbito da CiretrAn “A” de PArAuAPebAS.

noMe CArgo MAtrÍCulA
breno leonardo Araújo 
barbosa

Agente de FiSCAlizAção 
de trânSito 55586672/4

ivan Costa Mesquita Agente de FiSCAlizAção 
de trânSito 5831466/3

Marco Antonio Pinheiro 
Paciência

Agente de FiSCAlizAção 
de trânSito 57195024/2

os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 
24/08/2017.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
AndreA YAred de oliveirA HASS
diretora geral

protocolo: 220492
poRtARiA Nº 116/2017- cGD/siND. iNvEstiGAtivA 

BElém, 25 DE AGosto DE 2017.
o Corregedor-Chefe do departamento de trânsito do estado do 
Pará, no uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
ConSiderAndo os termos da Portaria n° 2106/2014-dg/
CGP, de 31.07.2014, publicada no Diário Oficial do Estado 
de 08.08.2014, que delegou poderes ao Corregedor-Chefe 
para instauração de Processo de Sindicância e Processos 
Administrativos disciplinares;
ConSiderAndo os termos do Memorando 08/2017 - Comissão 
de Sindicância investigativa, 04.08.2017, instaurado através 
da PortAriA nº 13/2017 –Cgd/Sind. inveStigAtivA, de 
18.05.2017, publicada no doe nº 33.381, edição de 25.05.2017, 
no qual é solicitada a Prorrogação da recondução do prazo 
por mais 30 (trinta) dias, para continuidade da sindicância e 
elaboração do competente relatório Conclusivo.
r e S o l v e:
i – ProrrogAr, por mais 30 (trinta) dias, o prazo previsto no 
inciso ii da PortAriA nº 13/2017 – Cgd/Sind. inveStigAtivA, 
que designou as servidoras MAriA Solene viAnA Cruz de 
PAulA, Assistente de trânsito, matrícula nº 80845406/1 e 
geÓrgiA oliAri toSo, Assistente de trânsito, matrícula nº 
80845450/1, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará no dia 
25.05.2017, edição nº 33.381, para conclusão dos trabalhos, a 
contar de 25/08/2017.
ii – À Coordenadoria disciplinar e à Coordenadoria de gestão 
de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno 
cumprimento do presente ato.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se
HebertH renAn SilvA de SouzA
Corregedor – Chefe / detrAn-PA

protocolo: 220180

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto Do coNtRAto
núMero do ContrAto: 063/2017
ModAlidAde de liCitAção: Ata de registro de preços nº 
009/2017, fruto do pregão eletrônico nº 003/2017
PArteS: dePArtAMento de trânSito do eStAdo do PArá, – 
detrAn/PA, CnPj n° 04.822.060/0001-40 e a empresa ForteS 
CoMérCio e ServiçoS ltdA - Me, inscrita no CnPj/MF, sob o 
nº 11.661.533/0001-30
objeto do ContrAto: o presente Contrato tem por objeto a 
ContrAtAção de empresa para a execução de diversos serviços 
de engenharia visando à prestação de serviços de manutenção 
predial preventiva e corretiva no complexo predial do detrAn/
PA, conforme especificações e condições constantes no anexo 
i da Ata de registro de Preços nº 009/2017 oriunda do Pregão 
eletrônico para registro de Preços nº 003/2017, que esta 
Autarquia aderiu na modalidade carona, parte integrante deste 
contrato como se nele estivessem transcritos.
outrossim, a primeira parte descrita no objeto da SrP 09/2017 
– SudAM, a saber: elaboração dos projetos de arquitetura 
e complementares, em níveis básico e executivo, visando a 
reforma predial, não integra o objeto desta contratação
vAlor do ContrAto: o valor total deste Contrato é de r$ 
8.472.781,24 (oito milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, 
setecentos e oitenta e um reais e vinte quatro centavos)
dotAção orçAMentáriA: 06 Segurança Pública; 125 
normatização e Fiscalização; 1425 Segurança Pública; 7561 
Adequação de unidade do detrAn; 339039 outros Serviços de 
terceiros – Pessoa jurídica; 449039 outros Serviços de terceiros 
– Pessoa jurídica; Fonte de recursos 0261 recursos Próprios; 
0661 recursos Próprios – Superávit
vigênCiA: início: 25/08/2017 término: 24/08/2018
Foro: belém
dAtA de ASSinAturA: 25/08/2017
ordenAdor reSPonSável: AndreA YAred de oliveirA 
HASS
AndreA YAred de oliveirA HASS
diretorA gerAl detrAn-PA

protocolo: 220528
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Aviso DE licitAção
Aviso DE julGAmENto DE HABilitAção

tomADA DE pREço N° 02/2017 - cpl
o departamento de trânsito do estado do Pará, através da 
Comissão Permanente de licitação, instituída pela Portaria 
nº 3.113/2016-dg/CgP, torna público que, na abertura dos 
envelopes de documentação de Habilitação, do processo 
licitatório toMAdA de Preço nº 02/2017–CPl, tipo Menor 
Preço globAl, cujo objeto é a contratação de empresa para 
prestação de serviços de engenharia para sinalização gráfica 
horizontal, vertical e obras civis complementares nas vias do 
Município de Mão do rio, decidiu:
• 1. Considerar HABILITADA a empresa BR 
ConStruçÕeS, CoMérCio e ServiçoS eireli – ePP.
A licitante poderá retirar o relatório de julgamento, na íntegra, 
na sala da Comissão de licitação, na sede do Órgão, sito à 
Avenida Augusto Montenegro, Km 03, no horário de 08h às 14h.
Fica designado o dia 30 de agosto de 2017, às 09h00min, para 
abertura do envelope de proposta comercial.
belém, 25 de agosto de 2017.
Kleiton dos Santos Costa
Presidente da CPl

protocolo: 220542

.

.

FUNDO DE INVESTIMENTO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA

.

outRAs mAtéRiAs
tERmo DE movimENtAção DE BENs mÓvEis
nº 2017/47              data 31/07/2017
origeM: FiSP          deStino: PCPA
descrição: ArMário eM MdP, 2 PortAS, 2 PrAt., Alto, rev. 
Mel., eSt. MdP
rP: 39014 a 39103
belArMirA PAntojA-diretorA do FiSP
rilMAr FirMino de SouSA-delegAdo gerAl dA PCPA
tERmo DE movimENtAção DE BENs mÓvEis
nº 2017/48              data 31/07/2017
origeM: FiSP          deStino: PCPA
descrição: ArMário eM MdP, 2 PortAS, 4 PrAt., extrA Alto, 
r. Mel., e. MdP
rP: 39104 a 39203
belArMirA PAntojA-diretorA do FiSP
rilMAr FirMino de SouSA-delegAdo gerAl dA PCPA
tERmo DE movimENtAção DE BENs mÓvEis
nº 2017/49             data 31/07/2017
origeM: FiSP         deStino: PCPA
descrição: ArMário eM MdP, 2 PortAS, 4 PrAt., extrA Alto, 
r. Mel., e. MdP
rP: 39204 a 39233
belArMirA PAntojA-diretorA do FiSP
rilMAr FirMino de SouSA-delegAdo gerAl dA PCPA
tERmo DE movimENtAção DE BENs mÓvEis
nº 2017/50             data 31/07/2017
origeM: FiSP         deStino: PCPA
descrição: ArMário eM MdP, 2 PortAS, 2 PrAt., bAixo, rev. 
Mel., eSt. MetAl
rP:39234 a 39263
gAveteiro eM MdP, volAnte, 2 gAv., 1 gAvetão, r. Mel, e. MetA
rP:39264 a 39293
gAveteiro eM MelAMinA, SuSPenSo, 2 gAvetAS, eSt. 
MetAliCA
rP: 39294 a 39323
belArMirA PAntojA-diretorA do FiSP
rilMAr FirMino de SouSA-delegAdo gerAl dA PCPA

protocolo: 220189

.

.

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA 
PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

.

poRtARiA
DEsiGNAção DE fuNção GRAtificADA

poRtARiA N° 740/2017-GAB/susipE BElém-pA, 24 DE 
AGosto DE 2017.

exCluir dA PortAriA nº 472/2017 - gAb/SuSiPe de 
14/06/2017, publicada no doe nº 33398, de 20/06/2017, 
MArivone dA CoStA FrAnCo, matrícula 5846994, da Função 
Gratificada de Serviços Técnicos Penitenciários de Reinserçõa 

Social - FgSP, com lotação no Centro de recuperação 
Penitenciário do Pará i, a contar de 31 de julho de 2017.
deSignAr eduArdo teixeirA MoSCoSo, matrícula 57217126,  
para exercer a a referida função na unidade penal, a contar de 
01 de agosto de 2017.
roSinAldo dA SilvA ConCeição – Cel qoPM
Superintendente do Sistema Penitenciário do estado do Pará

protocolo: 220420
DEsiGNAção DE fuNção GRAtificADA

poRtARiA N° 797/2017-GAB/susipE Belém-pA, 24 de 
agosto de 2017.

deSignAr rondinele FAriAS dA SilvA, matrícula 5905659,  
para responder pela  Função Gratificada de Supervisor de 
equipe Penitenciária – FgeP, com lotação no Presidio estadual 
Metropolitano i, a contar de 10 de agosto de 2017.
roSinAldo dA SilvA ConCeição – Cel qoPM
Superintendente do Sistema Penitenciário do estado do Pará

protocolo: 220424
poRtARiA N° 804/2017 – GAB/ susipE

BElém, pA, 24 DE AGosto DE 2017.
o Superintendente do Sistema Penitenciário do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
ConSiderAndo o disposto no Art. 68, da lei Federal nº 
8.666/93 e o disposto no decreto nº 870 de 04/10/2013.
reSolve:
Art. 1º - designar o servidor MArCelo nAzAretH lobAto, 
matrícula nº 5719509 como fiscal suplente, em substituição ao 
servidor FrAnCiSCo benevideS F. jr., matrícula nº 57193447. 
O servidor designado atuará como fiscal suplente do Contrato 
Administrativo nº 020/2017/SuSiPe, celebrado entre a empresa 
vMi SiSteMAS de SegurAnçA ltdA e a Superintendência do 
Sistema Penitenciário do estado do Pará – SuSiPe, cujo objeto 
é a aquisição e instalação de equipamentos de comunicação, 
controle de acesso e proteção individual (Scanner raio-x), de 
acordo com as quantidades e especificações contidas no Termo 
de referência – Anexo i, do edital.                   
Parágrafo único - São atribuições do fiscal: acompanhar 
e fiscalizar o fiel cumprimento do Contrato, das cláusulas 
contratuais e fazer relatório de finalização do contrato.
 Art. 2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o 
estabelecido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a 
vigência final do referido instrumento.                              
dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
roSinAldo dA SilvA ConCeição
Superintendente do Sistema Penitenciário do estado do Pará

protocolo: 220069

poRtARiA N° 803/2017 – GAB/susipE.
BElém/pA, 24 DE AGosto DE 2017.

o Superintendente do Sistema Penitenciário do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
ConSiderAndo o disposto no Art. 73, i, b da lei Federal nº 
8.666/93 e o disposto no decreto nº 870 de 04/10/2013.
reSolve:
Art. 1º – instituir a Comissão de recebimento de item 
ao Contrato Administrativo 020/2017, celebrado entre a 
Superintendência do Sistema Penitenciário do estado do Pará 
– SuSiPe e a empresa vMi SiSteMAS de SegurAnçA ltdA 
para realizar o recebimento e examinar a entrega do objeto do 
presente instrumento Contratual, a aquisição e instalação de 
equipamentos de comunicação, controle de acesso e proteção 
individual (Scanner raio-x), de acordo com as quantidades e 
especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I, do 
edital.
Art. 2º – nomear os seguintes servidores para compor, sob a 
presidência do primeiro, a Comissão de recebimento do item, 
devendo no prazo de até 05 (cinco) dias úteis para conferência 
e exame do objeto:
1. jorge luis gato lobato – Mat. 5909228
2. Marcelo nazareth lobato – Mat. 5719509
3. Arilda Ferreira da Silva – Mat. 5758769
Art. 3º - deliberar que os servidores atuem em conformidade 
com o estabelecido no dispositivo legal em epígrafe, até a 
vigência final do referido instrumento.
dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.
roSinAldo dA SilvA ConCeição
Superintendente do Sistema Penitenciário do estado do Pará

protocolo: 220065

.

.

ERRAtA
.

errata de publicação do doe nº 33444, de 24 de agosto de 
2017, Protocolo nº 219182:
onde Se lê: processo  nº 4201/2017-cGp/susipE
leiA-Se: processo  nº 4202/2016 – cGp/susipE

protocolo: 220324

coNtRAto
.

coNtRAto: 080
exercício: 2017
Pregão eletrônico: 027/2017
objeto: Aquisição de material técnico hospitalar (itens 10), para 
atender a Superintendência do Sistema Penitenciário do estado 
do Pará - SUSIPE, conforme as quantidades e especificações 
contidas no terMo de reFerênCiA – Anexo i, do edital.
data da Assinatura: 22/08/2017
vigência: 22/08/2017 a 22/08/2018
Contratado: eriMAr indúStriA e CoMérCio de ProdutoS 
PArA SAúde ltdA - Me
endereço: rua Antônio Siloti, n° 495, bairro: Mini Parque 
industrial,
CeP: 85.935-000 Assis Chateaubriand - Pr
ordenador: roSinAldo dA SilvA ConCeição

protocolo: 220207
coNtRAto: 084

exercício: 2017
Pregão eletrôniCo: 027/2017
objeto: Aquisição de material técnico hospitalar (itens 15, 27 e 
56), para atender a Superintendência do Sistema Penitenciário 
do estado do Pará - SuSiPe, conforme as quantidades e 
especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA – Anexo I, 
do edital.
data da Assinatura: 25/08/2017
vigência: 25/08/2017 a 25/08//2018
Contratado: toP norte CoMerCio de MAteriAl MédiCo 
HoSPitAlAr eireli - ePP
endereço: rua Conego Pollon, nº 70 - Centro.
CeP: 99.740-000 barão de Cotegipe - rS
ordenador: roSinAldo dA SilvA ConCeição

protocolo: 220177
DiÁRiA

poRtARiA Nº 685/2017
objetivo: apresentar o interno no Centro de Perícia renato 
Chaves, para realização de perícia psiquiátrica no municipio de 
belém/PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: tomé-Açu/PA-brasil
destino: belém/PA-brasil
Servidor(es): 8400428/MArCio guilHerMe CArrerA dA 
CoStA(Agente Prisional)/8400423/ izAiAS PAntojA dA SilvA 
(Motorista)
Período: 07/03/2017 – diária (s): 0.5 (meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

DiÁRiA
poRtARiA Nº 684/2017

objetivo: escoltar interno para audiência no município Cametá/
PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Mocajuba/PA-brasil
destino: Cametá/PA-brasil
Servidor(es): 5850576/AnderSon CorreA 
vieirA(Motorista)/54181868/edinAldo FerreirA CAbrAl 
(Agente Prisional)
Período: 08/03/2017 – diária (s): 0.5 (meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

DiÁRiA
poRtARiA Nº 669/2017

objetivo: escoltar interno para audiência no município Monte 
Alegre/PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Santarém/PA-brasil
destino: Monte Alegre/PA-brasil
Servidor(es): 5927537/jAber bArroS PereirA(Agente 
Prisional)/5725283/vAldir MArqueS Pinto (Agente Prisional)
Período: 08 a 10/02/2017 – diária (s): 2.5 (duas e meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

DiÁRiA
poRtARiA Nº 675/2017

objetivo: escoltar interno para audiência no município Canaã dos 
Carajas/PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Marabá/PA-brasil
destino: Canaã dos Carajas/PA-brasil
Servidor(es): 5922779/geSSe jAMeS SoAreS MeSquitA(Agente 
Prisional)/54181525/PAtriCK CoelHo PriMo (Motorista)
Período: 21/02/2017 – diária (s): 0.5 (meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

DiÁRiA
poRtARiA Nº 674/2017

objetivo: escoltar interno para audiência no município Canaã dos 
Carajas/PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Marabá/PA-brasil
destino: Canaã dos Carajas/PA-brasil
Servidor(es): 5920728/AMArildo oliveirA liMA (Agente 
Prisional)/ 5922779/geSSe jAMeS SoAreS MeSquitA(Agente 
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Prisional)
Período: 02/03/2017 – diária (s): 0.5 (meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

DiÁRiA
poRtARiA Nº 673/2017

objetivo: escoltar interno para audiência no município redenção/
PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Marabá/PA-brasil
destino: redenção/PA-brasil
Servidor(es): 5920721/euClezio torreS dA SilvA (Agente 
Prisional)/ 5922777/reginAldo nASCiMento goMeS(Agente 
Prisional)
Período: 05/03/2017 – diária (s): 0.5 (meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

DiÁRiA
poRtARiA Nº 672/2017

Objetivo: escoltar internos a fim de serem transferidos para o 
Centro de recuperação regional de itaituba/PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: itaituba/PA-brasil
destino: belém/PA-brasil
Servidor(es): 57202135/HAndolFo luiz MottA dA SilvA 
(Agente Prisional)/ 5917912/rAiMundo AMeriCo Segundo de 
oliveirA(Agente Prisional)
Período: 24/02 a 01/03/2017 – diária (s): 5.5 (cinco e meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

DiÁRiA
poRtARiA Nº 682/2017

objetivo: escoltar o interno para participar do tribunal do júri na 
comarca de Monte Alegre/PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Santarém/PA-brasil
destino: Monte Alegre/PA-brasil
Servidor(es): 54181690/junio MACedo dA CoStA (Agente 
Prisional)
Período: 14 a 16/02/2017 – diária (s): 2.5 (duas e meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

DiÁRiA
poRtARiA Nº 688/2017

objetivo: escoltar interno para audiência no município Mãe do 
rio/PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Santa izabel/PA-brasil
destino: Mãe do rio/PA-brasil
Servidor(es): 5921307/joSiMAr do CArMo PACHeCo(Agente 
Prisional)
Período: 07/03/2017 – diária (s): 0.5 (meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

DiÁRiA
poRtARiA Nº 689/2017

objetivo: escoltar interno para audiência no município Acará/PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Marituba/PA-brasil
destino: Acará/PA-brasil
Servidor(es): 5921793/euriCo CAMPoS viAnA(Agente 
Prisional)
Período: 03/03/2017 – diária (s): 0.5 (meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

DiÁRiA
poRtARiA Nº 692/2017

objetivo: escoltar interno para audiência no município 
Abaetetuba/PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Ananindeua/PA-brasil
destino: Abaetetuba/PA-brasil
Servidor(es): 5923872/joSe riCArdo bezerrA(Motorista)
Período: 06/03/2017 – diária (s): 0.5 (meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

 DiÁRiA
poRtARiA Nº 691/2017

objetivo: escoltar interna para audiência no município 
Abaetetuba/PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Ananindeua/PA-brasil
destino: Abaetetuba/PA-brasil
Servidor(es): 57206809/MAriA CriStinA teixeirA 
liMA(Agente Prisional)
Período: 06/03/2017 – diária (s): 0.5 (meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

DiÁRiA
poRtARiA Nº 693/2017

objetivo: escoltar internos para audiência no município Mãe do 
rio/PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Marituba/PA-brasil
destino: Mãe do rio/PA-brasil
Servidor(es): 57175026/PAulo Sergio PereirA(Motorista)
Período: 07/03/2017 – diária (s): 0.5 (meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

DiÁRiA
poRtARiA Nº 694/2017

objetivo: escoltar internos para audiência no município Acará/PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Marituba/PA-brasil
destino: Acará/PA-brasil
Servidor(es): 57175026/PAulo Sergio PereirA(Motorista)
Período: 03/03/2017 – diária (s): 0.5 (meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

DiÁRiA
poRtARiA Nº 670/2017

objetivo: escoltar interno para participar do tribunal do júri no 
município Almerim/PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Santarém/PA-brasil
destino: Almerim/PA-brasil
Servidor(es): 5899414/FrAnCiSCo ronne SilvA Porto(Agente 
Prisional)
Período: 07 a 11/02/2017 – diária (s): 4.5 (quatro e meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

 DiÁRiA
poRtARiA Nº 662/2017

objetivo: escoltar internos para audiência no município tucurui/
PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Santa izabel/PA-brasil
destino: tucurui/PA-brasil
Servidor(es): 57232086/joSe FernAndo liMA 
SAntoS(Motorista)
Período: 05 a 07/03/2017 – diária (s): 2.5 (duas e meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

DiÁRiA
poRtARiA Nº 661/2017

objetivo: escoltar interno para audiência no município garrafão 
do norte/PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: belém/PA-brasil
destino: garragão do norte/PA-brasil
Servidor(es): 5921350/MArCio Sergio doS SAntoS(Agente 
Prisional)
Período: 06/03/2017 – diária (s): 1.0 (uma)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

DiÁRiA
poRtARiA Nº 663/2017

objetivo: escoltar interno para audiência no município Canaã dos 
Carajas/PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Marituba/PA-brasil
destino: Canaã dos Carajas/PA-brasil
Servidor(es): 57174291/gerAldo PiedAde dA SilvA(Motorista)
Período: 01 a 03/03/2017 – diária (s): 2.5 (duas e meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

DiÁRiA
poRtARiA Nº 665/2017

objetivo: conduzir o carro vtr Frontier até o Centro de 
Recuperação Regional de Altamira, a fim de ser substituido pelo 
carro PAlio
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: belém/PA-brasil
destino: Altamira /PA-brasil
Servidor(es): 59242091/luCivAldo FerreirA dA 
CoStA(Motorista)
Período: 22 a 25/02/2017 – diária (s): 3.5 (três e meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA
 

DiÁRiA
poRtARiA Nº 664/2017

objetivo: escoltar interno para audiência no município Santo 
Antônio do taua/PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Marituba/PA-brasil
destino: Santo Antônio do taua/PA-brasil
Servidor(es): 57174291/gerAldo PiedAde dA SilvA(Motorista)
Período: 06/03/2017 – diária (s): 0.5 (meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

DiÁRiA
poRtARiA Nº 687/2017

Objetivo: escoltar internos a fim de serem transferidos para os 
municipios de Santa izabel, Marituba, Marabá e redenção/PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: redenção/PA-brasil
destino: Santa izabel, Marituba, Marabá e redenção/PA-brasil
Servidor(es): 5921349/AMArildo Severo de SouSA(Agente 
Prisional)/54180725/ederSon AniCio AlCAntArA (Motorista)
Período: 02 a 04/03/2017 – diária (s): 2.5 (duas e meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

DiÁRiA
poRtARiA Nº 680/2017

objetivo: tratar de assuntos de interesse do Centro de 
recuperação regional de tomé-Açu no municipio de belém/PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: tomé- Açu/PA-brasil

destino: belém/PA-brasil
Servidor(es): 5926284/Kleverton SoAreS SilvA(Agente 
Prisional)/8400417/SelMA luCiA goMeS do 
nASCiMento(diretora)
Período: 03/03/2017 – diária (s): 0.5 (meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

DiÁRiA
poRtARiA Nº 710/2017

objetivo: de dar apoio na segurança do Centro de recuperação 
regional de Altamira/PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: belém/PA-brasil
destino: Altamira/PA-brasil
Servidor(es): 5891635/Silvio MArCoS SAntoS 
borgeS(Agente Prisional)
Período: 10/02 a 03/03/2017 – diária (s): 21.5 (vinte e uma e 
meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

DiÁRiA
poRtARiA Nº 679/2017

objetivo: escoltar interno para audiência no município Capitão 
Poço/PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Salinópolis/PA-brasil
destino: Capitão Poço/PA-brasil
Servidor(es): 54196811/dAnilo boSCo de SouzA 
nuneS(Auxiliar operacional)/57210043/ jAnilSon ronAldo 
MACiel dA CoStA (Agente Prisional)
Período: 22/02/2017 – diária (s): 0.5 (meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

DiÁRiA
poRtARiA Nº 678/2017

objetivo: escoltar interno para audiência no município nova 
timboteua/PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Salinópolis/PA-brasil
destino: nova timboteua/PA-brasil
Servidor(es): 5919171/AleSSAndro do roSArio 
brAgA(Agente Prisional)/5917987/ CArloS eWerton bArroS 
brAgA (Agente Prisional)
Período: 07/03/2017 – diária (s): 0.5 (meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

DiÁRiA
poRtARiA Nº 677/2017

objetivo: escoltar interno para audiência no município 
Parauapebas/PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Marabá/PA-brasil
destino: Parauapebas/PA-brasil
Servidor(es): 5738873/rAMiro AlveS doS SAntoS(Agente 
Prisional)/5925741/uilque MeSquitA doS SAntoS (Motorista)
Período: 22/02/2017 – diária (s): 0.5 (meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

DiÁRiA
poRtARiA Nº 566/2017

objetivo: escoltar interna para audiência no município Óbidos/PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Santarém/PA-brasil
destino: Óbidos/PA-brasil
Servidor(es): 5920695/ingrid MAYArA liMA PenA(Agente 
Prisional)/5924329/MAdSon Andre oliveirA de SouSA 
(Agente Prisional)
Período: 30/01 a 01/02/2017 – diária (s): 2.5 (duas e meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

 DiÁRiA
poRtARiA Nº 559/2017

objetivo: escoltar interna para audiência no município Concordia 
do Pará/PA
Fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Marituba/PA-brasil
destino: Concordia do Pará/PA-brasil
Servidor(es): 57192566/CArloS Henrique lorenz 
Pinto(Agente Prisional)/54181403/PAulo guilHerMe 
eleoterio Pinto(Agente Prisional)
Período: 21/02/2017 – diária (s): 0.5 (meia)
ordenador: André luiz de AlMeidA e CunHA

protocolo: 220450

féRiAs
.

poRtARiA Nº 3685/2017-DGp/susipE, DE 25/08/17
nome:robervAldo SouzA ArAujo
Assunto: residual de Férias (23 dias)
Período: 28/08/17 a 19/09/17
exercício: 2016

protocolo: 220414
poRtARiA Nº 3684/2017-DGp.susipE, DE 25/08/17

nome:MiCHele ribeiro doS SAntoS
Assunto: Férias (30 dias)
Período: 01/09/17 a 30/09/17
exercício: 2017

protocolo: 220109
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sEcREtARiA DE EstADo DE 
cultuRA

.

.

.

iNExiGiBiliDADE DE licitAção
.

nº dA inexigibilidAde: 044/2017
dAtA dA ASSinAturA: 25/08/2017
vAlor: r$ 6.000,00
objeto: Contratação da pessoa jurídica CAntier SoluçÕeS 
e ProduçÕeS ArtÍStiCAS ltdA - ePP, como representante 
exclusivo de Claude lago de Azevedo como músico copista 
no Concerto de encerramento do Festival de Ópera de 2017, 
processada nos autos do Processo nº 2017/331981.
FundAMentAção legAl: art. 25, iii, da lei Federal nº 8.666/93 
e alterações posteriores
orçAMento: Projeto AtividAde: 8421-0101000000-339039 
PtreS: 158421 Pi: 212evenFoPe Ação: 233690 FunCionAl 
ProgrAMátiCA: 13.392.1444-8421
ContrAtAdo: CAntier SoluçÕeS e ProduçÕeS ArtÍStiCAS 
ltdA - ePP
ordenAdor: Paulo roberto Chaves Fernandes

protocolo: 220415

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

termo Aditivo: 02
Contrato: 005/2017
Processo: 2016/407973
objeto: o objeto do presente instrumento é o acréscimo 
aproximado de 24,86%, que corresponde ao valor de r$ 
63.989,63 (sessenta e três mil novecentos e oitenta e 
nove reais e sessenta e três centavos), ao valor total do 
contrato original: de r$ 257.323,65 (Duzentos e cinquenta 
e sete mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e cinco 
centavos). com isso, o valor total do contrato passará a ser 
de r$ 321.313,28 (trezentos e vinte e um mil trezentos 
e treze reais e vinte e oito centavos). Em conformidade 
com a solicitação no processo nº 2017/328053 e a 
manifestação do fiscal do contrato. ProrrogAção dA dAtA 
FinAl de vigênCiA para mais 60 (sessenta) dias, a contar de 
29/08/2017 a 28/10/2017.
dotação orçamentária: 46.202.13.391.1444 - 8428, fonte 
de recurso 0661, elemento de despesa 449051.
Contratante: fundação cultural do Estado do pará – fcp, 
cNpj: 14.662.886/0001-43.
Contratada: briSter CoMérCio e ServiçoS ltdA - Me, 
cNpj: 83.299.586/0001-64.
data da Assinatura: 25/08/2017.
ordenadora: DiNA mARiA césAR DE olivEiRA.

protocolo: 220533

tERmo ADitivo: 4
coNtRAto: 004/2014

Processo: 2013/591515
objeto: Prorrogação do prazo estipulado no contrato originário 
por mais 06 (seis) meses. Supressão dos quantitativos dos itens 
objeto do contrato original conforme o documento anexo ao 
processo 2013/591515 (fl. 1028).
Justificativa do T.A: Acrescenta-se ao contrato mais 6 (seis) 
meses de duração e a supressão de quantitativos de serviços do 
contrato original.
vigência: 28/08/2017 até 28/02/2018.
valor global estimado: r$ 310.370,00 (trezentos e dez mil, 
trezentos e setenta reais).
dotação orçamentária: nº. 46202.13.392.1444.6520, Fonte – 
0101, natureza da despesa – 339039.
Contratada: eventos SA ltdA – Me (nome fantasia: jeFFerSon 
eventoS SA), CnPj sob o nº 08.388.478/0001-42, com sede 
na cidade de belém-Pará, trav. dom romualdo Coelho, 113 - 
umarizal - belém-Pa. CeP: 66055-190.
data de Assinatura: 25/08/2017
ordenadora em exercício: MAriA de FátiMA CArvAlHo de 
Melo dAntAS

protocolo: 220185

Aviso DE licitAção
.

pREGão ElEtRôNico Nº 021/2017
nº Processo: 257233/2017
objeto: Aquisição de material de artigos de armarinho para 
atender as necessidades da Fundação Cultural do estado do Pará.
valor estimado: r$ 71.213,63
local: www.comprasgovernamentais.gov.br - uASg 925489
data de Abertura: 11/09/2017
Hora: 09:30h - horário de brasília
responsável: Marcelo Fernandes brazão
dotação orçamentária: 46202.13.392.1444 Atividade: 8420, 
Fonte: 0101, natureza: 339030;
ordenador: dina Maria Cesar de oliveira

protocolo: 220248

.

.

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 404 DE 25 DE AGosto DE 2017
A Presidente da Fundação Cultural do estado do Pará, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, 
de 20 de agosto de 1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de 
junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 3 de setembro 
de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 1º de janeiro de 2015 
e pelo decreto do governador do estado do Pará, publicados no 
doe nº 32.798, de 1º de janeiro de 2015, e doe nº 33.111 de 
19 de abril de 2016,
ConSiderAndo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994; e
ConSiderAndo, o processo nº 2017/360833 de 23 agosto de 
2017;
reSolve:
i –Autorizar o servidor abaixo a viajar ao Município de 
Ananindeua/PA, no dia 31/08/2017 a fim de acompanhar ações 
de responsabilidade desta FCP.

Matrícula nome Cargo
57201059/ 

1 Hugo biSPo SAntoS do nASCiMento ASSiStente 
AdMiniStrAtivo

ii - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 1/2 
(meia) diária ao servidor acima, que se deslocará conforme 
item i, totalizando r$ 47,50 (quarenta e sete reaise cinquenta 
centavos).
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
MAriA de FátiMA CArvAlHo de Melo dAntAS
Presidente da Fundação Cultural do estado do Pará / em 
exercício

protocolo: 220288
poRtARiA Nº 405 DE 25 DE AGosto DE 2017

A Presidente da Fundação Cultural do estado do Pará, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, 
de 20 de agosto de 1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de 
junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 3 de setembro 
de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 1º de janeiro de 2015 
e pelo decreto do governador do estado do Pará, publicados no 
doe nº 32.798, de 1º de janeiro de 2015, e doe nº 33.111 de 
19 de abril de 2016,
ConSiderAndo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994; e
ConSiderAndo, o processo nº 2017/360835 de 23 de agosto 
de 2017;
reSolve:
i –Autorizar a servidora abaixo a viajar ao Município de breves/
PA, no período de 29/08 a 16/09/2017, para mobilização e 
divulgação do “encontro Pará ler”.

Matrícula nome Cargo

32948/ 1 verA luCiA SouzA dA 
SilvA

ASSiStente 
AdMiniStrAtivo

ii - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 181/2 
(dezoitoe e meia) diárias a servidora acima, que se deslocará 
conforme item i, totalizando r$ 2.497,50 (dois mil, quatrocentos 
e noventa sete reais e cinquenta centavos).
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
MAriA de FátiMA CArvAlHo de Melo dAntAS
Presidente da Fundação Cultural do estado do Pará/em 
exercício

protocolo: 220295
poRtARiA Nº 406 DE 25 DE AGosto DE 2017

A Presidente da Fundação Cultural do estado do Pará, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, 
de 20 de agosto de 1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de 
junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 3 de setembro 
de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 1º de janeiro de 2015 
e pelo decreto do governador do estado do Pará, publicados no 
doe nº 32.798, de 1º de janeiro de 2015, e doe nº 33.111 de 
19 de abril de 2016,
ConSiderAndo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 

5.810, de 24 de janeiro de 1994; e
ConSiderAndo, o processo nº 2017/360834 de 23 de agosto 
de 2017;
reSolve:
i – Autorizar a servidora abaixo a viajar ao Município de breves/
PA, no período de 29/08 a 02/09/2017, para realização de visita 
técnica relativa ao “encontro Pará ler”, que terá como sede o 
referido município.

Matrícula nome Cargo
57193519/ 

1
MArinilde CHAveS 

bArboSA
teCniCo eM geStAo 

CulturAl

ii - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 5 ½ (cinco 
e meia) diárias a servidora acima, que se deslocará conforme 
item i, totalizando r$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais 
e cinquenta centavos).
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
MAriA de FátiMA CArvAlHo de Melo dAntAS
Presidente da Fundação Cultural do estado do Pará/em 
exercício

protocolo: 220299

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
comuNicAção

.

.

.

ERRAtA
.

poRtARiA Nº 295/2017, puBlicAção Nº 219151, 
puBlicADo No DoE Nº 33.444 DE 24/08/2017.

oNDE sE lê:
i - Conceder ao servidor relacionado: 5½ (Cinco diárias e Meia), 
para o deslocamento ao município de Santarém, no período de 
24/08 até 29/08/2017, para ao PubliCoM Santarém
lEiA-sE:
i - Conceder ao servidor relacionado: 3½ (três diárias e Meia), 
para o deslocamento ao município de Santarém, no período de 
27/08 até 30/08/2017, para ao PubliCoM Santarém.

protocolo: 220456

.

.

iNExiGiBiliDADE DE licitAção
.

iNExiGiBiliDADE DE licitAção nº 60/2017
Nº pRocEsso: 2017/359777

dAtA: 25/08/2017            
vAlor: r$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) em 
consonância com o disposto no art. 25,ii, da lei 8.666/93, a 
palestrante Suele Maria dos reis Sousa, referente a palestra 
durante o evento Publicom, no Município de Santarém/PA.
ordenador: dAniel nArdin tAvAreS
Secretário de estado de Comunicação- SeCoM

protocolo: 220559

.

.

DiÁRiA
.

portaria nº 304 de 24 Agosto de 2017.
oRiENtAção NoRmAtivA Nº 001/2008 – AGE

         o Secretário de estado de Comunicação, usando de suas 
atribuições legais, e conforme ProC. nº 2017/364357/SeCoM.
reSolve:
 i - Conceder aos servidores relacionados; ½ (Meia diária), 
para o deslocamento ao município de nova timboteua/PA, no 
dia 26/08/2017, para cobertura jornalística e fotográfica das 
inauguração de unidade integrada Pro Paz (uiPP).
noMe: CriStino CArloS MArtinS ASCenção
CPF: 440.932.412-87
MAtriCulA: 57234710
CArgo:ASSeSSor de iMPrenSA i
noMe: luiS joSe PereirA dA SilvA
CPF: 430.892.082-53
MAtriCulA: 5891727
CArgo: MotoriStA
noMe:  SAMuel de oliveirA MotA
CPF: 155.367.692-00
MAtriCulA: 5174830
CArgo: SeCretário de eStAdo
noMe: luiz CArloS SAntoS dA SilvA junior
CPF: 600.471.272-87
MAtriCulA: 54186973
CArgo: ASSeSSor de iMPrenSA i
registre-se, publique-se e cumpra-se.
dAniel nArdin tAvAreS
Secretário de estado de Comunicação

protocolo: 220522
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poRtARiA Nº 302 DE 24 DE AGosto DE 2017.
oRiENtAção NoRmAtivA Nº 001/2008 – AGE

o Secretário Adjunto de estado de Comunicação, usando de suas 
atribuições legais, e conforme ProC. nº 2017/364699/SeCoM.
reSolve:
 i - Conceder ao servidor relacionado: 4½ (quatro diárias e meia), 
para o deslocamento ao município de Senador josé Porfírio/PA, 
no período de 24/08 a 28/08/2017 , para acompanhar o trabalho 
da Secretaria de estado de Segurança Publica e defesa Social 
(SeguP), no resgate das vitimas do naufrágio.
noMe: Antônio jerôniMo vieirA de FrAnçA
CPF: 333.698.102-63
MAtriCulA: 567089
CArgo: ASSeSSor eSPeCiAl ii
registre-se, publique-se e cumpra-se.

protocolo: 220217
poRtARiA Nº 293 DE 18 DE AGosto DE 2017.
oRiENtAção NoRmAtivA Nº 001/2008 – AGE

o Secretário Adjunto de estado de Comunicação, usando de suas 
atribuições legais, e conforme ProC. nº 2017/354932/SeCoM.
reSolve:
 i - Conceder aos colaboradores eventuais listados abaixo 
que irão se deslocar para o município de Santarém/PA para 
participação no Publicom.
idA: 25/08/2017
voltA:30/08/2017
noMe: trisha Paloma Coimbra guimarães        
CPF: 661.940.162-72
CArgo: Colaborador eventual
idA:27/08/2017
voltA:30/08/2017
noMe: eldeize Sebastiana tavares Arnour
CPF: 634.001.032-68
CArgo: Colaborador eventual
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Samuel de oliveira Mota
Secretário Adjunto de estado de Comunicação

protocolo: 220222
portaria nº 301 de 24 de Agosto de 2017.

oRiENtAção NoRmAtivA Nº 001/2008 – AGE
         o Secretário Adjunto de estado de Comunicação, usando 
de suas atribuições legais, e conforme ProC. nº 2017/362532/
SeCoM.
reSolve:
 i - Conceder ao servidor listado abaixo 4 (quatro diárias 
complementares), para o deslocamento ao município de Senador 
josé Porfírio/PA, no período de 24/08 a 28/08/2017, o servidor vai 
estender a sua permanência no município, devido ao aumento da 
demanda, para acompanhar o trabalho da Secretária de estado 
de Segurança Publica e defesa Social (SeguP), no resgate das 
vitimas do naufrágio.
noMe: MArCio AuguSto FlexA SAntoS
CPF: 306.501.002-04
MAtriCulA: 55585626
CArgo: ASSeSSor de CoMuniCAção i
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Samuel de oliveira Mota
Secretário Adjunto de estado de Comunicação

protocolo: 220161
poRtARiA Nº 292 DE 18 DE AGosto DE 2017.
oRiENtAção NoRmAtivA Nº 001/2008 – AGE

o Secretário Adjunto de estado de Comunicação, usando de suas 
atribuições legais, e conforme ProC. nº 2017/354852/SeCoM.
reSolve:
 i - Conceder aos servidores relacionados, diárias para o 
deslocamento ao município de Santarém/PA, para cobertura 
fotográfica, jornalística, participação e coordenação do Publicom.
idA: 25/08/2017
voltA:30/08/2017
noMe: ÍtAlo torreS doS AnjoS 
CPF: 906.521.852-15
MAtriCulA: 5908907
CArgo: ASSeSSor de CoMuniCAção ii
noMe: brunA oliveirA de CAMPoS MAuéS
CPF: 844.542.702-44
MAtriCulA: 54191881
CArgo:diretor
noMe: PAulo Silber loPeS dA gAMA AlveS
CPF: 174.670.122-68
MAtriCulA: 7005750
CArgo: ASSeSSor eSPeCiAl ii
noMe: FeliPe brAun SoAreS
CPF: 913.365.202-30
MAtriCulA: 57234821
CArgo: PubliCitário
noMe: tHAYS roSArio de SouzA
CPF: 963.339.102-44
MAtriCulA: 5905914
CArgo: ASSeSSor de CoMuniCAção i
idA:27/08/2017

voltA:30/08/2017
noMe: Antenor MArtinS doS SAntoS FilHo
CPF: 330.586.522-91
MAtriCulA: 5888638
CArgo: ASSeSSor de iMPrenSA i
idA:28/08/2017
voltA:30/08/2017
noMe: MáCio FerreirA doS SAntoS
CPF:  440.696.182-87
MAtriCulA: 57230087
CArgo: ASSeSSor de iMPrenSA ii
noMe: MAuro Sérgio  do Couto liMA
CPF:  237.293.922-04
MAtriCulA: 7005709
CArgo: diretor
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Samuel de oliveira Mota
Secretário Adjunto de estado de Comunicação

protocolo: 220229

.

.

outRAs mAtéRiAs
ExtRAto DE coNtRAto

ContrAto: nº 044/2017
exerCÍCio: 2017
objeto: Contratação do monitor Cleber Silva de oliveira, 
referente a oficina de Grafite, na Escola Estadual Solerno Moreira, 
bairro da terra Firme, belém/Pa, no período de 21 a 25/08/2017, 
no horário das 13h30 min. às 18h30 min.
vAlor eStiMAdo: r$ 1.250,00 (hum mil, duzentos e ciquenta 
reais) em consonância com o disposto no art. 25 da lei 8.666/93
dAtA dA ASSinAturA: 21/08/2017
orçAMento:
Programa de trabalho   natureza da despesa   Fonte
24.722.1424.8236            33.90.36                      0101   
ContrAtAdo: Cleber Silva de oliveira.
CPF n°: 979.170.952-15.
endereço: Psg. São benedito n° 233, Av. Pedro Alvares Cabral, 
bairro: Sacramenta, Cep: 66.120-260 , belém/Pará.
ordenador: daniel nardin tavares

protocolo: 220472

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE 
RADIODIFUSÃO

.

.

.

poRtARiA
.

poRtARiA Nº. 464/2017 DE 25  DE AGosto DE 2017.
A Presidente da Fundação Paraense de radiodifusão – FuntelPA, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto 
governamental de 11 de janeiro de 2011 e de acordo com a lei 
nº. 7.215 de 03 de novembro de 2008;
ConSiderAndo a avaliação da Comissão designada pela 
Portaria n° 459/2017 de 23/08/2017.
r e S o l v e:
tornAr PúbliCo o resultado da Comissão Avaliadora, a qual 
elegeu o servidor; CArloS joSé de SouzA oliveirA Matrícula 
nº 7005016/1, ocupante do cargo de operador de vídeo taipe, 
lotado na Coordenadoria de operações de tv, como representante 
da Fundação Paraense de radiodifusão no 10º Concurso Servidor 
nota 10/2017.
dê-Se CiênCiA, Publique-Se e CuMPrA-Se
lÍCiA MAriA PAivA de oliveirA roSendo
Presidente da FuntelPA, em exercício

protocolo: 220221

licENçA pARA tRAtAmENto DE sAúDE
poRtARiA N° 469/2017 DE 25 DE AGosto DE 2017

A Presidente da Fundação Paraense de radiodifusão – FuntelPA, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto 
governamental de 11 de janeiro de 2011 e de acordo com a lei 
n° 7.215 de 03 de novembro de 2008;
ConSiderAndo os termos da Comunicação de decisão da 
Previdência Social de 18/08/2017
r e S o l v e:
ProrrogAr até o dia 30.11.2017 a licença para tratamento 
de saúde, da servidora roSAliCe PereirA MoreirA, matrícula 
funcional nº 5225787/6, ocupante do cargo de  locutor noticiarísta 
de rádio, lotada na Coordenadoria de jornalismo da rádio, tendo 
em vista que foi constatada a incapacidade para o trabalho.
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
lÍCiA MAriA PAivA de oliveirA roSendo
Presidente da FuntelPA, em exercício

protocolo: 220227

DEsiGNAR sERviDoR
.

poRtARiA Nº 468/2017 DE 25 DE AGosto DE 2017.
A Presidente da Fundação Paraense de radiodifusão – FuntelPA, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto 
governamental de 11 de janeiro de 2011 e de acordo com a lei 
nº. 7.215 de 03 de novembro de 2008;
ConSiderAndo os termos do of. nº 155/2017 – gAb de 17 de 
agosto de 2017. Constante no  Processo nº 353493/2017.
r e S o l v e:
deSignAr a servidora, lÍCiA MAriA PAivA de oliveirA 
roSendo, ocupante do cargo em Comissão de diretor 
Administrativo e Financeiro, Matricula funcional nº 303380/1, 
para responder pela Presidência da FuntelPA, no período de 
21 a 30/08/2017, na ausência da titular AdelAide oliveirA 
de liMA PonteS, Matrícula Funcional nº 5459516-4, em virtude 
da participação desta no 29º Congresso de tecnologia do Set 
exPo-2017, de 21 a 24/08/2017, na cidade de São Paulo; e da 
participação do encontro de Comunicação do Pará – Publicon,  na 
cidade de Santarém/Pa, no período de  25 a 30/08/2017.
dê-Se CiênCiA, Publique-Se e CuMPrA-Se.                                                 
lÍCiA MAriA PAivA de oliveirA roSendo
Presidente da FuntelPA, em exercício

protocolo: 220245

.

.

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

tERmo ADitivo Nº 001/2017
ContrAto nº 036/2016
data de Assinatura: 10/08/2017
valor global: r$ 16.640,00
vigência: 10/08/2016 a 29/12/2017
Justificativa: artigo 65, alínea “b” do inciso I, combinada com o 
§ 1º, da lei n. º 8.666/93.
Contrato: 032/2014
dotação orçamentária: 65.201.24.122.1297.8338
elemento: 33.90.39
Fonte: 0101
ContrAtAdo: SeAbrAMed MediCinA e SegurAnçA do 
trAbAlHo ltdA – Me.
CnPj: 22.278.011/0001-70
endereço: Av. dr. Freitas, 2614 - entre Av. Almirante barroso 
e Av. rômulo Maiorana, bairro – Pedreira – CeP: 66087-810 - 
belém/PA.
telefone: (91)98413-8070
ordenador: Adelaide oliveira de lima Pontes
Presidente da FuntelPA

protocolo: 220309

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
EDucAção

.

.

.

poRtARiA
.

poRtARiA DE REDEs. Nº 259/2017-GAB/siND. BElém, 
24 DE AGosto DE 2017.

À ouvidorA deStA SeCretAriA de eStAdo de eduCAção – 
SeduC, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – gS/SeduC de 28 de outubro de 2015.
ConSiderAndo os termos do Memorando nº 782/2017-
NDE/SEDUC, de 18/08/2017, firmado pela Sra. Presidente da 
Sindicância Processual, instaurada nos termos da Portaria nº 
47/2017-gAb/Sind de 27/01/2017, publicada no doe, edição nº 
33.305 de 01/02/2017, prorrogada pela Portaria nº 104/2017-
gAb/Sind de 07/03/2017, publicada no doe, edição nº 33.331 
de 13/03/2017;
ConSiderAndo ainda, que embora a dedicação da Comissão 
designada, o Processo não foi concluído no prazo legal, dada 
a necessidade de realização de procedimentos necessários na 
busca da verdade real dos fatos indispensáveis para formar sua 
convicção.
r e S o l v e:
i – redeSignAr, de acordo com o disposto no art. 201 § único 
da lei estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 
(trinta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão 
Sindicante, de que trata a Portaria acima referida, a contar 
da data subsequente no termo final do prazo originalmente 
concedido;
ii – ConvAlidAr os atos praticados pela Comissão Sindicante.
dê-Se CiênCiA, Publique-Se e CuMPrA-Se.

Patrícia Miralha leandro
ouvidora

protocolo: 220261
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poRtARiA DE REDEs. Nº 263/2017-GAB/siND. BElém, 
24 DE AGosto DE 2017.

À ouvidorA deStA SeCretAriA de eStAdo de eduCAção – 
SeduC, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – gS/SeduC de 28 de outubro de 2015.
ConSiderAndo os termos do ofício nº 003/2017-gAb/Sind, 
de 11/08/2017, firmado pela Srª. Presidente da Sindicância 
investigatória, instaurada nos termos da Portaria nº 129/2017-
gAb/Sind de 15/05/2017, publicada no doe, edição nº 33.376 
de 18/05/2017, prorrogada pela Portaria nº 150/2017-gAb/
Sind de 26/06/2017, publicada no doe, edição nº 33.405 de 
29/06/2017;
ConSiderAndo ainda, que embora a dedicação da Comissão 
designada, o Processo não foi concluído no prazo legal, dada 
a necessidade de realização de procedimentos necessários na 
busca da verdade real dos fatos indispensáveis para formar sua 
convicção.
r e S o l v e:
i – redeSignAr, de acordo com o disposto no art. 201 § único 
da lei estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 
(trinta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão 
Sindicante, de que trata a Portaria acima referida, a contar 
da data subsequente no termo final do prazo originalmente 
concedido;
ii – ConvAlidAr os atos praticados pela Comissão Sindicante.
dê-Se CiênCiA, Publique-Se e CuMPrA-Se.
Patrícia Miralha leandro
ouvidora

protocolo: 220281
poRtARiA Nº 151/2017-GAB/siND. BElém, 25 DE 

AGosto DE 2017.
À ouvidorA deStA SeCretAriA de eStAdo de eduCAção – 
SeduC, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – gS/SeduC de 28 de outubro de 2015.
ConSiderAndo os fatos constantes nos autos do Processo nº 
997474/2016 e anexo 1109048/2017 e demais fatos conexos;
ConSiderAndo os termos do parecer exarado pela 
Coordenadora do núcleo de Prevenção da ouvidoria/SeduC;
ConSiderAndo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
r e S o l v e:
i – deterMinAr a instauração de SindiCânCiA inveStigAtÓriA 
para apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima 
referenciado;
ii – ConStituir Comissão composta pelas servidoras CéliA 
reginA SouzA dA Cruz, Mat. nº 761303-1, e izAbel bArroS 
brAgA, Mat. nº 772135-1, para, sob a presidência da primeira, 
apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser 
prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da 
Administração Pública;
iii – deliberAr que a Comissão Sindicante terá dedicação 
exclusiva aos trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se 
diretamente a Autoridades e Órgãos da Administração Pública 
ou proceder às diligências indispensáveis à instrução processual;
dê-Se CiênCiA, Publique-Se e CuMPrA-Se.
Patrícia Miralha leandro
ouvidora

protocolo: 220540
poRtARiA Nº 152/2017-GAB/siND. BElém, 25 DE 

AGosto DE 2017.
À ouvidorA deStA SeCretAriA de eStAdo de eduCAção – 
SeduC, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – gS/SeduC de 28 de outubro de 2015.
ConSiderAndo os fatos constantes nos autos do Processo nº 
1092190/2017 e anexo 1108011/2017 e demais fatos conexos;
ConSiderAndo os termos do parecer exarado pela Consultora 
jurídica da ASjur/SeduC;
ConSiderAndo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
r e S o l v e:
i – deterMinAr a instauração de SindiCânCiA inveStigAtÓriA 
para apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima 
referenciado;
ii – ConStituir Comissão composta pelas servidoras CéliA 
reginA SouzA dA Cruz, Mat. nº 761303-1, e izAbel bArroS 
brAgA, Mat. nº 772135-1, para, sob a presidência da primeira, 
apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser 
prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da 
Administração Pública;
iii – deliberAr que a Comissão Sindicante terá dedicação 
exclusiva aos trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se 
diretamente a Autoridades e Órgãos da Administração Pública 
ou proceder às diligências indispensáveis à instrução processual;
dê-Se CiênCiA, Publique-Se e CuMPrA-Se.
Patrícia Miralha leandro
ouvidora

protocolo: 220544
poRtARiA DE ARQ. Nº 190/2017-GAB/pAD BElém, 24 

DE AGosto DE 2017.
À ouvidorA deStA SeCretAriA de eStAdo de eduCAção – 
SeduC, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – gS/SeduC de 28 de outubro de 2015.
ConSiderAndo o julgamento proferido com base no teor 

do relatório Final da Comissão de Processo Administrativo 
disciplinar instaurado pela Portaria nº 461/2016-gAb/PAd, de 
15/09/2016, publicada no doe edição nº 33.214 de 19/09/2016.
r e S o l v e:
i – ArquivAr com fundamento no art. 201, i, da lei estadual nº 
5.810/94, o Processo Administrativo disciplinar supracitado, por 
não restar provada a ocorrência de infração disciplinar por parte 
do servidor n.l.j., matrícula nº 5844584-2;
ii – deterMinAr que os setores competentes adotem as 
providências pertinentes quanto ao competente registro;
iii – esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-Se CiênCiA, Publique-Se e CuMPrA-Se.
Patrícia Miralha leandro
ouvidora

protocolo: 220232
poRtARiA DE pRoRR. Nº 162/2017-GAB/siND. BElém, 

23 DE AGosto DE 2017.
À ouvidorA deStA SeCretAriA de eStAdo de eduCAção – 
SeduC, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – gS/SeduC de 28 de outubro de 2015.
ConSiderAndo a instauração de SindiCânCiA 
inveStigAtÓriA através da Portaria nº 143/2017-gAb/Sind 
de 11 de julho de 2017, publicada no doe n° 33.418 de 19 de 
julho de 2017;
ConSiderAndo os termos do Memorando nº 001/2017 – 
gAb/Sind, de 17 de agosto de 2017 da lavra da Presidente da 
Comissão em que solicita prorrogação de prazo para a conclusão 
dos trabalhos sindicantes;
ConSiderAndo ainda, que embora a dedicação da Comissão 
designada o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a 
necessidade de realização de procedimentos indispensáveis a 
busca da verdade real dos fatos para formar sua convicção.
r e S o l v e:
i – ProrrogAr, de acordo com o disposto no art. 201 § único 
da lei estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 
(trinta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão 
de Sindicância, de que trata a Portaria acima referida, a contar 
da data subsequente no termo final do prazo originalmente 
concedido;
ii – ConvAlidAr os atos praticados pela Comissão Sindicante.
dê-Se CiênCiA, Publique-Se e CuMPrA-Se.
PAtrÍCiA MirAlHA leAndro
ouvidora

protocolo: 220254
poRtARiA DE REDEs. Nº 258/2017-GAB/siND. BElém, 

24 DE AGosto DE 2017.
À ouvidorA deStA SeCretAriA de eStAdo de eduCAção – 
SeduC, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – gS/SeduC de 28 de outubro de 2015.
ConSiderAndo os termos do Memorando nº 749/2017-
GAB/SIND, de 09/08/2017, firmado pela Srª. Presidente da 
Sindicância investigatória, instaurada nos termos da Portaria 
nº 320/2016-gAb/Sind de 18/10/2016, publicada no doe, 
edição nº 33.238 de 25/10/2016, prorrogada pela Portaria nº 
356/2016-gAb/Sind de 21/11/2016, publicada no doe, edição 
nº 33.256 de 21/11/2016;
ConSiderAndo ainda, que embora a dedicação da Comissão 
designada, o Processo não foi concluído no prazo legal, dada 
a necessidade de realização de procedimentos necessários na 
busca da verdade real dos fatos indispensáveis para formar sua 
convicção.
r e S o l v e:
i – redeSignAr, de acordo com o disposto no art. 201 § único 
da lei estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 
(trinta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão 
Sindicante, de que trata a Portaria acima referida, a contar 
da data subsequente no termo final do prazo originalmente 
concedido;
ii – ConvAlidAr os atos praticados pela Comissão Sindicante.
dê-Se CiênCiA, Publique-Se e CuMPrA-Se.
Patrícia Miralha leandro
ouvidora

protocolo: 220258
poRtARiA DE ARQ. Nº 191/2017-GAB/pAD BElém, 24 

DE AGosto DE 2017.
À ouvidorA deStA SeCretAriA de eStAdo de eduCAção – 
SeduC, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – gS/SeduC de 28 de outubro de 2015.
ConSiderAndo o julgamento proferido com base no teor 
do relatório Final da Comissão de Processo Administrativo 
disciplinar instaurado pela Portaria nº 195/2017-gAb/PAd, de 
29/03/2017, publicada no doe edição nº 33.345 de 31/03/2017.
r e S o l v e:
i – ArquivAr com fundamento no art. 201, i, da lei estadual nº 
5.810/94, o Processo Administrativo disciplinar supracitado, por 
não restar provada a ocorrência de infração disciplinar por parte 
do servidor e.j.P., matrícula nº 57202496-1;
ii – deterMinAr que os setores competentes adotem as 
providências pertinentes quanto ao competente registro;
iii – esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-Se CiênCiA, Publique-Se e CuMPrA-Se.
Patrícia Miralha leandro
ouvidora

protocolo: 220233

poRtARiA DE REDEs. Nº 260/2017-GAB/siND. BElém, 
24 DE AGosto DE 2017.

À ouvidorA deStA SeCretAriA de eStAdo de eduCAção – 
SeduC, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – gS/SeduC de 28 de outubro de 2015.
ConSiderAndo os termos do Memorando nº 726/2017-
GAB/SIND, de 09/08/2017, firmado pela Sra. Presidente da 
Sindicância investigatória, instaurada nos termos da Portaria 
nº 100/2017-gAb/Sind de 13/03/2017, publicada no doe, 
edição nº 33.333 de 15/03/2017, prorrogada pela Portaria nº 
121/2017-gAb/Sind de 20/04/2017, publicada no doe, edição 
nº 33.361 de 26/04/2017;
ConSiderAndo ainda, que embora a dedicação da Comissão 
designada, o Processo não foi concluído no prazo legal, dada 
a necessidade de realização de procedimentos necessários na 
busca da verdade real dos fatos indispensáveis para formar sua 
convicção.
r e S o l v e:
i – redeSignAr, de acordo com o disposto no art. 201 § único 
da lei estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 
(trinta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão 
Sindicante, de que trata a Portaria acima referida, a contar 
da data subsequente no termo final do prazo originalmente 
concedido;
ii – ConvAlidAr os atos praticados pela Comissão Sindicante.
dê-Se CiênCiA, Publique-Se e CuMPrA-Se.
Patrícia Miralha leandro
ouvidora

protocolo: 220264
poRtARiA DE REDEs. Nº 261/2017-GAB/siND. BElém, 

24 DE AGosto DE 2017.
À ouvidorA deStA SeCretAriA de eStAdo de eduCAção – 
SeduC, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – gS/SeduC de 28 de outubro de 2015.
ConSiderAndo os termos do ofício nº 005/2017-gAb/Sind, 
de 24/08/2017, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância 
investigatória, instaurada nos termos da Portaria nº 121/2017-
gAb/Sind de 26/04/2017, publicada no doe, edição nº 33.362 
de 27/04/2017, prorrogada pela Portaria nº 138/2017-gAb/
Sind de 29/05/2017, publicada no doe, edição nº 33.388 de 
05/06/2017;
ConSiderAndo ainda, que embora a dedicação da Comissão 
designada, o Processo não foi concluído no prazo legal, dada 
a necessidade de realização de procedimentos necessários na 
busca da verdade real dos fatos indispensáveis para formar sua 
convicção.
r e S o l v e:
i – redeSignAr, de acordo com o disposto no art. 201 § único 
da lei estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 
(trinta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão 
Sindicante, de que trata a Portaria acima referida, a contar 
da data subsequente no termo final do prazo originalmente 
concedido;
ii – ConvAlidAr os atos praticados pela Comissão Sindicante.
dê-Se CiênCiA, Publique-Se e CuMPrA-Se.
Patrícia Miralha leandro
ouvidora

protocolo: 220268
poRtARiA Nº 150/2017-GAB/siND. BElém, 25 DE 

AGosto DE 2017.
À ouvidorA deStA SeCretAriA de eStAdo de eduCAção – 
SeduC, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – gS/SeduC de 28 de outubro de 2015.
ConSiderAndo os fatos constantes nos autos do Processo nº 
929386/2015 e demais fatos conexos;
ConSiderAndo os termos do parecer exarado pela Consultora 
jurídica da ASjur/SeduC;
ConSiderAndo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
r e S o l v e:
i – deterMinAr a instauração de SindiCânCiA inveStigAtÓriA 
para apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima 
referenciado;
ii – ConStituir Comissão composta pelas servidoras CéliA 
reginA SouzA dA Cruz, Mat. nº 761303-1, e izAbel bArroS 
brAgA, Mat. nº 772135-1, para, sob a presidência da primeira, 
apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser 
prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da 
Administração Pública;
iii – deliberAr que a Comissão Sindicante terá dedicação 
exclusiva aos trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se 
diretamente a Autoridades e Órgãos da Administração Pública 
ou proceder às diligências indispensáveis à instrução processual;
dê-Se CiênCiA, Publique-Se e CuMPrA-Se.
Patrícia Miralha leandro
ouvidora

protocolo: 220537
poRtARiA DE REDEs. Nº 262/2017-GAB/siND. BElém, 

24 DE AGosto DE 2017.
À ouvidorA deStA SeCretAriA de eStAdo de eduCAção – 
SeduC, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – gS/SeduC de 28 de outubro de 2015.
ConSiderAndo os termos do Memorando nº 003/2017-
GAB/SIND, de 14/08/2017, firmado pela Sra. Presidente da 
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Sindicância investigatória, instaurada nos termos da Portaria 
nº 128/2017-gAb/Sind de 11/05/2017, publicada no doe, 
edição nº 33.373 de 15/05/2017, prorrogada pela Portaria nº 
147/2017-gAb/Sind de 16/06/2017, publicada no doe, edição 
nº 33.399 de 21/06/2017;
ConSiderAndo ainda, que embora a dedicação da Comissão 
designada, o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a 
necessidade de realização de procedimentos necessários na busca 
da verdade real dos fatos indispensáveis para formar sua convicção.
r e S o l v e:
i – redeSignAr, de acordo com o disposto no art. 201 § único 
da lei estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 
(trinta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão 
Sindicante, de que trata a Portaria acima referida, a contar 
da data subsequente no termo final do prazo originalmente 
concedido;
ii – ConvAlidAr os atos praticados pela Comissão Sindicante.
dê-Se CiênCiA, Publique-Se e CuMPrA-Se.
Patrícia Miralha leandro
ouvidora

protocolo: 220274
poRtARiA DE pRoRR. Nº 163/2017-GAB/siND. BElém, 

23 DE AGosto DE 2017.
À ouvidorA deStA SeCretAriA de eStAdo de eduCAção – 
SeduC, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – gS/SeduC de 28 de outubro de 2015.
ConSiderAndo a instauração de SindiCânCiA 
inveStigAtÓriA através da Portaria nº 144/2017-gAb/Sind 
de 13 de julho de 2017, publicada no doe n° 33.419 de 19 de 
julho de 2017;
ConSiderAndo os termos do Memorando nº 001/2017 – 
gAb/Sind, de 17 de agosto de 2017 da lavra da Presidente da 
Comissão em que solicita prorrogação de prazo para a conclusão 
dos trabalhos sindicantes;
ConSiderAndo ainda, que embora a dedicação da Comissão 
designada o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a 
necessidade de realização de procedimentos indispensáveis a 
busca da verdade real dos fatos para formar sua convicção.
r e S o l v e:
i – ProrrogAr, de acordo com o disposto no art. 201 § único 
da lei estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 
(trinta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão 
de Sindicância, de que trata a Portaria acima referida, a contar 
da data subsequente no termo final do prazo originalmente 
concedido;
ii – ConvAlidAr os atos praticados pela Comissão Sindicante.
dê-Se CiênCiA, Publique-Se e CuMPrA-Se.
PAtrÍCiA MirAlHA leAndro
ouvidora

protocolo: 220256

poRtARiA DE REDEs. Nº 264/2017-GAB/siND. BElém, 
24 DE AGosto DE 2017.

À ouvidorA deStA SeCretAriA de eStAdo de eduCAção – 
SeduC, usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria 
nº 704/2015 – gS/SeduC de 28 de outubro de 2015.
ConSiderAndo os termos do ofício nº 004/2017-gAb/Sind, 
de 21/08/2017, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância 
investigatória, instaurada nos termos da Portaria nº 131/2017-
gAb/Sind de 18/05/2017, publicada no doe, edição nº 33.378 
de 22/05/2017, prorrogada pela Portaria nº 144/2017-gAb/
Sind de 20/06/2017, publicada no doe, edição nº 33.399 de 
21/06/2017;
ConSiderAndo ainda, que embora a dedicação da Comissão 
designada, o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a 
necessidade de realização de procedimentos necessários na busca 
da verdade real dos fatos indispensáveis para formar sua convicção.
r e S o l v e:
i – redeSignAr, de acordo com o disposto no art. 201 § único 
da lei estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 
(trinta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão 
Sindicante, de que trata a Portaria acima referida, a contar da data 
subsequente no termo final do prazo originalmente concedido;
ii – ConvAlidAr os atos praticados pela Comissão Sindicante.
dê-Se CiênCiA, Publique-Se e CuMPrA-Se.
Patrícia Miralha leandro
ouvidora

protocolo: 220284

ADmissão DE sERviDoR
Modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1816/2017-brAgAnçA
nome do Servidor:uMilton loPeS CArneiro
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 21/08/2017
término vínculo: 20/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, 
autorizado em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1817/2017-AlMeriM
nome do Servidor: CAio CeSAr viAnA AlveS
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 21/08/2017
término vínculo: 20/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1818/2017-SAntAréM
nome do Servidor: CArlA rejAne FAriAS dA CoStA dAntAS
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 28/08/2017
término vínculo: 27/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1819/2017-Moju
nome do Servidor: niviA Cilene de liMA goMeS
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 25/08/2017
término vínculo: 24/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1820/2017-AbAetetubA
nome do Servidor:joelMA do SoCorro CorreA WAnzeler
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 25/08/2017
término vínculo: 24/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1821/2017-CAMetá
nome do Servidor: dorAliCe FAriAS virgolino
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 21/08/2017
término vínculo: 20/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1822/2017-bArCArenA
nome do Servidor: AdAlberto do vAlle SAMPAio
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 25/08/2017
término vínculo: 24/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1823/2017-tAilAndiA
nome do Servidor: dAvid begot luz
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 25/08/2017
término vínculo: 24/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1824/2017-tAilAndiA
nome do Servidor: FrAnCiSCo riCHellYSSon loPeS SilvA
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 25/08/2017
término vínculo: 24/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1825/2017-tAilAndiA
nome do Servidor: tAtiAne dA CoStA liMA
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 25/08/2017
término vínculo: 24/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1826/2017-tAilAndiA
nome do Servidor:joSe eduArdo diAS dA luz
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 25/08/2017
término vínculo: 24/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1827/2017-AbAetetubA
nome do Servidor: roSAngelA dA CoStA veloSo
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 25/08/2017
término vínculo: 24/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1828/2017-AbAetetubA
nome do Servidor:zenildA MAueS SAntoS
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 25/08/2017
término vínculo: 24/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1829/2017-tAilAndiA
nome do Servidor: euCiene ArAujo de oliveirA
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 25/08/2017
término vínculo: 24/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1830/2017-tAilAndiA
nome do Servidor: AndreY luiz FreitAS de oliveirA
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 25/08/2017
término vínculo: 24/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1831/2017-AbAetetubA
nome do Servidor: elivAniA dA SilvA MACHAdo
Cargo do Servidor: ASSiStente AdMiniStrAtivo/brAiliStA
data de Admissão: 25/08/2017
término vínculo: 24/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 03/05/17, através do processo nº 287202/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1832/2017-Moju
nome do Servidor: SorAiA liMA MACiel
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 25/08/2017
término vínculo: 24/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1833/2017-ACArA
nome do Servidor: Antonio geroniMo SouzA e SilvA
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 25/08/2017
término vínculo: 24/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1834/2017-AbAetetubA
nome do Servidor:eleonA reiS de SouzA PinHeiro
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 25/08/2017
término vínculo: 24/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1835/2017-Moju
nome do Servidor: AlAn CorreA rodrigueS
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 25/08/2017
término vínculo: 24/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1836/2017-igArAPe-Miri
nome do Servidor: MAelSon ConCeiCAo doS SAntoS
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 25/08/2017
término vínculo: 24/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
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modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1837/2017-bArCArenA
nome do Servidor: ArnAldo Melo de oliveirA
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 25/08/2017
término vínculo: 24/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1838/2017-AbAetetubA
nome do Servidor: reginAldo MArqueS loPeS
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 25/08/2017
término vínculo: 24/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1839/2017-AbAetetubA
nome do Servidor: Heliene CriStinA dA SilvA AlveS
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 25/08/2017
término vínculo: 24/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1840/2017-bArCArenA
nome do Servidor: rAPHAel FeliPe dA SilvA belFort
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 25/08/2017
término vínculo: 24/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1841/2017-Alenquer
nome do Servidor: Antonio eMilSon nogueirA diogeneS
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 24/08/2017
término vínculo: 23/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1842/2017-juruti
nome do Servidor: SAndrA MAiSA viAnA PereirA
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 24/08/2017
término vínculo: 23/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1843/2017-doM eliSeu
nome do Servidor: reginAldo PereirA teixeirA
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 24/08/2017
término vínculo: 23/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1844/2017-tAilAndiA
nome do Servidor: liliAn elen SouzA Monteiro
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 24/08/2017
término vínculo: 23/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1845/2017-juruti
nome do Servidor: luiz CArloS teixeirA diniz
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 24/08/2017
término vínculo: 23/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1846/2017-juruti
nome do Servidor: SArAH rAquel SoAreS do AMArAl
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 24/08/2017
término vínculo: 23/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1847/2017-juruti
nome do Servidor: HeliArA SilvA doS SAntoS CoiMbrA
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 24/08/2017
término vínculo: 23/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1848/2017-juruti
nome do Servidor: rHuAn CArloS benteS doS AnjoS
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 24/08/2017
término vínculo: 23/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1849/2017-juruti
nome do Servidor: AlexAnder roSArio CAtivo
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 24/08/2017
término vínculo: 23/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1850/2017-juruti
nome do Servidor: MAriA vAlniCe MorAiS de SouSA
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 24/08/2017
término vínculo: 23/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1851/2017-juruti
nome do Servidor: ozi CAlderAro de AndrAde
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 24/08/2017
término vínculo: 23/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1852/2017-juruti
nome do Servidor: erlon PAivA dA SilvA
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 24/08/2017
término vínculo: 23/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1853/2017-juruti
nome do Servidor: joSe MAriA PinHeiro liMA
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 24/08/2017
término vínculo: 23/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1854/2017-jACAreACAngA
nome do Servidor: elielSon dA SilvA PedroSo
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 21/08/2017
término vínculo: 20/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1855/2017-beléM
nome do Servidor: reginA rodrigueS FreitAS
Cargo do Servidor:ASSiStente AdMiniStrAtivo/intérPrete 
de librAS
data de Admissão: 25/08/2017
término vínculo: 24/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 03/05/17, através do processo nº 287202/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
modalidade de Admissão: temporário
Ato: ContrAto AdMiniStrAtivo nº 1856/2017-AnAnindeuA
nome do Servidor: Cleide MAriA velASCo MAgno
Cargo do Servidor: ProFeSSor
data de Admissão: 24/08/2017
término vínculo: 23/08/2018
observação: Contratação em caráter de substituição, autorizado 
em 23/02/17, através do processo nº 20662/2017, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

protocolo: 220509

ERRAtA
.

ERRAtA Ao pRotocolo Nº 219890
Acordo de Cooperação nº 177/2017 – SeduC / igrejA 
evAngéliCA ASSeMbleiA de deuS.
do objeto: desenvolver projeto de prevenção nas temáticas 
de proteção às crianças e adolescentes nas escolas estaduais 
Augusto Meira e Santo Agostinho.
da vigência : o Acordo vigerá pelo prazo de 6 (seis) meses, 
contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do 
estado.
Publicado no doe: 33445 de 25/08/2017

protocolo: 220529

sEcREtARiA DE EstADo DE EDucAção
ERRAtA - No. 32655/2017

poRtARiA - No. 31229/2017
PubliCAdA no doe nº 215863 de 14/08/2017
noMe: HildA CriStinA Melo ribeiro 
MAtrÍCulA: 57232453 CPF: 474.772.103-72
CArgo/Função: ProFeSSor ClASSe i / doCente
origeM/deStino/PerÍodo novo:
beleM / CAPAneMA / 20/11/2017 - 25/11/2017 nº diárias: 5
CAPAneMA / beleM / 25/11/2017 - 25/11/2017 nº diárias: 0.5
origeM/deStino/PerÍodo Antigo: 
beleM / CAPAneMA 20/11/2017 - 25/11/2017 nº diárias: 5
CAPAneMA / beleM 25/11/2017 - 25/11/2017 nº diárias: 0.5
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220051

.

.

coNtRAto
.

Contrato: 268
exercício: 2017
objeto do Contrato: locação de imóvel para funcionamento da 
13ª ure/breveS/PA.
valor Mensal: r$ 6.500,00
dispensa licitação nº 013/2017 nliC/SeduC
dotação orçamentária:
Fonte: 0102 – Produto: 2795 – Função Programática: 
16101.12.122.1297 – Projeto Atividade: 8338 – natureza de 
despesa: 339036
Partes:
locatária: Secretaria de estado de educação. CnPj. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. Augusto Montenegro – 
Km 10, s/n, CeP.: 66.820-000, bairro tenoné, belém/Pa.
locador: MArCondeS ivo teixeirA MAinArdi/CPF n° 
642.319.682-68, residente e domiciliado na Avenida 25 de 
Setembro, n° 1.367 , bairro do Marco, no município de belém/
PA, CeP: 66.093-000.
Foro: belém
data de Assinatura: 25/08/2017
vigência: 25/08/2017 a 24/08/2018
ordenador: Ana Claudia Serruya Hage/ Secretária de estado de 
educação.

protocolo: 220527

.

.

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

termo Aditivo: 6
objeto do Contrato: locação do imóvel para funcionamento da 
eeeFM. São geraldo – Ananindeua/Pa.
objeto do termo Aditivo: Prorrogação de vigência do contrato 
original.
Contrato: 010
exercício: 2011
dispensa de licitação nº 018/2010-nliC/SeduC
dotação orçamentária:
Fonte: 0104 – Produto: 2227 – Funcional Programática: 
16101.12.361.1416. – Projeto Atividade: 4963 – natureza de 
despesa: 3390.39.
Partes:
locatária: Secretaria de estado de educação. CnPj. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. Augusto Montenegro 
– Km 10, s/n, Cep.: 66.820-000, bairro tenoné, belém/Pa. 
telefone: 9132015113
locador: Centro educacional São geraldo SS ltda - Me/CnPj nº 
34.685.693/0001-15, com sede no Conjunto geraldo Palmeiras, 
14, quadra 39, casas 14,a5 e 16, bairro Centro – Ananindeua/
Pa. Cep.: 67.040-450.
data de Assinatura: 25/08/2017
vigência: 28/08/2017 até 27/08/2018
ordenador: Mariléa Ferreira Sanches/ Secretária Adjunta de 
Planejamento e gestão.

protocolo: 214551
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Aviso DE licitAção
.

GovERNo Do EstADo Do pARÁ
sEcREtARiA DE EstADo DE EDucAção

NúclEo DE licitAção
Aviso DE licitAção DEsERtA

pREGão ElEtRôNico nº 018/2017-Nlic/sEDuc
processo nº 1063827/2016-siiG

A Secretaria de estado de educação/SeduC, através do núcleo 
de licitação – nliC comunica aos interessados no Pregão 
eletrôniCo nº 018/2017-nliC/SeduC, objeto contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de recapagem 
de pneus para caminhões e micro-ônibus, visando atender às 
necessidades da Secretaria de educação do estado do Pará - 
SeduC/PA, nas condições estabelecidas no edital e seus Anexos, 
cuja abertura ocorreu as 10h00 de 14/07/2017, conforme 
publicação no Diário Oficial do Estado nº 33.408 de 04/07/2017 
e notificação no site www.comprasnet.gov.br informando que a 
licitação SAgrou-Se deSertA.

belém (PA), 25 de agosto de 2016.
Ana Paula vilas boas Souza

Pregoeira
protocolo: 220400

.

.

tERmo DE HomoloGAção
.

GovERNo Do EstADo Do pARÁ
sEcREtARiA DE EstADo DE EDucAção

NúclEo DE licitAção
HomoloGAção DE licitAção Do

pREGão ElEtRôNico Nº 027/2017-Nlic/sEDuc
processo nº 1107175/2017-siiG

objeto: AquiSição de MAteriAiS de liMPezA, para atender as 
atividades de apoio nas Escolas da Rede de Educação Profissional 
e tecnológica – ePt do estado do Pará, onde estão sendo 
ofertados os cursos referentes à pactuação de 2017, do Programa 
nacional de Acesso ao ensino técnico e emprego – PronAteC, 
do governo federal, cujo objetivo principal é expandir, interiorizar 
e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e 
tecnológica (ePt) para a população brasileira.

eder junior g. loPeS – Me
CnPj: 15.579.052/0001-31
iteM 4 – álCool lÍquido 96º r$ 1.731,60
iteM 10 – deSinFetAnte lÍquido r$ 1.116,00
iteM 11 – deSodorizAdor de Ar AeroSol r$ 2.098,80
iteM 20 - PAPel toAlHA r$ 1.645,00
iteM 22 - SAbão neutro r$ 979,20
vAlor totAl dA ProPoStA: r$ 7.570,60

ArgS diStribuidorA de equiPAMentoS
eletro-eletroniCoS eireli - Me
CnPj: 20.274.219/0001-96 
iteM 25 - SAbonete lÍquido r$ 4.197,60
vAlor totAl dA ProPoStA: r$ 4.197,60

r CArloS FAriAS MACHAdo junior – Me
CnPj: 20.718.429/0001-26 
iteM 3 - álCool etÍliCo r$ 1.756,80
iteM 17 - luStrA MÓveiS r$ 1.778,40
iteM 26 - SACo PláStiCo 100 litroS r$ 875,00
vAlor totAl dA ProPoStA: r$ 4.410,20

t C MirAndA CoMerCio vArejiStA – Me
CnPj: 21.402.989/0001-30 
iteM 1 - áCido MuriátiCo r$ 1.170,00
iteM 2 - águA SAnitáriA r$ 522,00
iteM 8 - CoPo PláStiCo deSCArtável r$ 2.808,00
iteM 9 - deSinFetAnte r$ 583,20
iteM 21 - PAPel HigieniCo r$ 3.072,00
iteM 24 - SAbão eM PÓ r$ 495,00
vAlor totAl dA ProPoStA: r$ 8.650,20

eStrelA reAl CoMerCio e ServiçoS eireli – ePP
CnPj: 26.481.685/0001-29 
iteM 5 - bAlde eM PláStiCo r$ 786,40
iteM 7 - CeSto eM PoliProPileno r$ 744,00
iteM 12 - deSodorizAdor r$ 662,40
iteM 13 - detergente neutro r$ 464,40
iteM 14 - eSPonjA duPlA FACe r$ 114,00
iteM 15 – FlAnelA r$ 429,00
iteM 16 - liMPA vidroS r$ 1.069,20

iteM 18 - PAlHA de Aço r$ 585,00
iteM 19 - PAno PArA liMPezA r$ 1.398,00
iteM 23 - SAbão eM bArrA gliCerinAdo r$ 1.197,00
iteM 27 - SACo PláStiCo 50 litroS r$ 1.141,00
iteM 28 - SACo PláStiCo 30 litroS r$ 959,00
iteM 29 - rodo eM MAdeirA r$ 398,40
iteM 30 - vASSourA de Pelo r$ 834,00
iteM 32 - vASSourA eM PiAçAvA r$ 598,80
vAlor totAl dA ProPoStA: r$ 11.380,60

observação: os itens 06 e 31 foram fracassados, estando na 
situação de Cancelados na Aceitação.
vAlor globAl dA liCitAção: r$ 36.209,20

belém/PA, 24 de agosto de 2017.
Marilea Ferreira Sanches
Homologador Substituto

protocolo: 220418
GovERNo Do EstADo Do pARÁ

sEcREtARiA DE EstADo DE EDucAção
NúclEo DE licitAção

HomoloGAção DE licitAção Do
pREGão ElEtRôNico Nº 015/2017-Nlic/sEDuc

processo nº 1074211/2016-siiG
objeto: AquiSição de uniForMe e bolSA eSColAr para 
os alunos regularmente matriculados nas escolas da rede de 
Educação Profissional e Tecnológica – EPT do Estado do Pará, 
nos cursos do Programa nacional de Acesso ao ensino técnico 
e emprego – PronAteC, do governo federal, cujo objetivo 
principal é expandir, interiorizar e democratizar a oferta de 
cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a 
população brasileira.

jM indúStriA de ConFeCçÕeS e brindeS eireli - ePP
CnPj: 13.628.123/0001-13

gruPo 1
iteM 1 – CAMiSA P
iteM 2 – CAMiSA M
iteM 3 – CAMiSA g

vAlor totAl dA ProPoStA
r$ 17.280,00

Felinn PerSonAlizAçÕeS ltdA - Me
CnPj: 18.101.005/0001-76

iteM 4 – bolSA eSColAr vAlor totAl dA ProPoStA
r$ 14.940,00

vAlor globAl dA liCitAção: r$ 32.220,00
belém/PA, 24 de agosto de 2017.

Marilea Ferreira Sanches
Homologador Substituto

protocolo: 220406

.

.

DiÁRiA
.

poRtARiA DE DiARiAs No. 32454/2017
objetivo: PArtiCiPAr de reunião PedAgÓgiCA voltAdA 
PArA AtendiMento do enSino FundAMentAl e Médio. 
origeM/deStino/PerÍodo:
brAgAnCA / beleM / 16/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 1
beleM / brAgAnCA / 17/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: CASSiA jAne MendonCA FeitoSA 
MAtrÍCulA: 5902726 CPF: 67103200220
CArgo/Função: eSPeCiAliStA eM eduCACAo ClASSe i / 
eSPeCiAliStA
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220101
poRtARiA DE DiARiAs No. 32460/2017
objetivo: PArtiCiPAr de reunião PedAgÓgiCA voltAdA 
PArA AtendiMento do enSino FundAMentAl e Médio. 
origeM/deStino/PerÍodo:
AbAetetubA / beleM / 16/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 1
beleM / AbAetetubA / 17/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 
0.5
noMe: MAriA CriStinA MirAndA AlMeidA 
MAtrÍCulA: 57209198 CPF: 79269966291
CArgo/Função: eSPeCiAliStA eM eduCACAo ClASSe i / 
eSPeCiAliStA
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220105
poRtARiA DE DiARiAs No. 32467/2017
objetivo: pARticipAR DE REuNião pEDAGÓGicA 
voltADA pARA AtENDimENto Do ENsiNo 
fuNDAmENtAl E méDio. 
origeM/deStino/PerÍodo:
iRituiA / BElEm / 15/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 2
BElEm / iRituiA / 17/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: joRGE luis REis DE limA 
MAtrÍCulA: 57233978 CPF: 46033149220

CArgo/Função: EspEciAlistA Em EDucAcAo clAssE i / 
EspEciAlistA
ordenAdor: luciRENE fARiAs tAvAREs CPF: 
12186015234

protocolo: 220118
poRtARiA DE DiARiAs No. 32434/2017
objetivo: objetivo apurar fatos relatados na portaria nº 
194/2017 e portaria 219/2017,316/17 das irregularidades no 
que se refere ao provável envolvimento de servidores desta 
seduc. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / Moju / 28/08/2017 - 29/08/2017 nº diárias: 1
Moju / AbAetetubA / 29/08/2017 - 31/08/2017 nº diárias: 2
AbAetetubA / beleM / 31/08/2017 - 01/09/2017 nº diárias: 
1.5
noMe: joAnilCe CArneiro PereirA 
MAtrÍCulA: 454745 CPF: 12746860244
CArgo/Função: ASSiStente AdMiniStrAtivo / Ativ Aux 
interMed
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220123
poRtARiA DE DiARiAs No. 32470/2017
objetivo: PArtiCiPAr de reunião PedAgÓgiCA voltAdA 
PArA AtendiMento do enSino FundAMentAl e Médio. 
origeM/deStino/PerÍodo:
AuguSto CorreA / beleM / 16/08/2017 - 17/08/2017 nº 
diárias: 1
beleM / AuguSto CorreA / 17/08/2017 - 17/08/2017 nº 
diárias: 0.5
noMe: AnA MAriA SilvA reiS 
MAtrÍCulA: 5107547 CPF: 37917730204
CArgo/Função: eSPeCiAliStA eM eduCACAo ClASSe i / 
eSPeCiAliStA
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220127
poRtARiA DE DiARiAs No. 32521/2017
objetivo: realizar formação docente do processo seletivo 
interno seduc/fasepa/susipe. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / SAntAreM / 15/08/2017 - 18/08/2017 nº diárias: 3
SAntAreM / beleM / 18/08/2017 - 18/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: AnA MAriA PereirA AlHo 
MAtrÍCulA: 3192776 CPF: 15416909234
CArgo/Função: eSPeCiAliStA eM eduCACAo ClASSe ii / 
eSPeCiAliStA
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220285
poRtARiA DE DiARiAs No. 32540/2017
objetivo: conduzir tecnicos da drti 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / SAo Miguel do guAMA / 22/08/2017 - 22/08/2017 
nº diárias: 0
SAo Miguel do guAMA / MArACAnA / 22/08/2017 - 23/08/2017 
nº diárias: 1
MArACAnA / inHAngAPi / 23/08/2017 - 25/08/2017 nº diárias: 
2
inHAngAPi / beleM / 25/08/2017 - 25/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: joSe luiS dA CoStA AlveS 
MAtrÍCulA: 5660866 CPF: 21204560200
CArgo/Função: MotoriStA / Ativ APoio oPerAC
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220289
poRtARiA DE DiARiAs No. 32541/2017
objetivo: conduzir tecnicos da ascom 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / AbAetetubA / 15/08/2017 - 20/08/2017 nº diárias: 5
AbAetetubA / beleM / 20/08/2017 - 20/08/2017 nº diárias: 
0.5
noMe: edinAldo SouzA e SilvA 
MAtrÍCulA: 57216801 CPF: 30099897253
CArgo/Função: MotoriStA / Ativ APoio oPerAC
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220293
poRtARiA DE DiARiAs No. 32542/2017
objetivo: conduzir tecnicos da drti 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / CAPitAo PoCo / 16/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 1
CAPitAo PoCo / beleM / 17/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: SAMuel FerreirA de oliveirA 
MAtrÍCulA: 456535 CPF: 17289823249
CArgo/Função: Ag. de PortAriA / Ativ APoio oPerAC
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220297
poRtARiA DE DiARiAs No. 32517/2017
objetivo: PArtiCiPAr de reunião PedAgÓgiCA voltAdA 
PArA AtendiMento do enSino FundAMentAl e Médio. 
origeM/deStino/PerÍodo:
CAnAA doS CArAjAS / beleM / 15/08/2017 - 18/08/2017 nº 
diárias: 3
beleM / CAnAA doS CArAjAS / 18/08/2017 - 18/08/2017 nº 
diárias: 0.5
noMe: edSon PereirA dA SilvA 
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MAtrÍCulA: 57210209 CPF: 00168708590
CArgo/Função: diretor de unidAde eSColAr ii / 
direCAo
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220266

bjetivo: representar a coordenação do ensino médio na 
comissão que irá rediscutir com os municípios a regularização 
dos convênios da municipalização do ensino fundamental. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / AbAetetubA / 15/08/2017 - 18/08/2017 nº diárias: 3
AbAetetubA / beleM / 18/08/2017 - 18/08/2017 nº diárias: 
0.5
noMe: jAiMe roberto SilvA rAMoS 
MAtrÍCulA: 291439 CPF: 16655559200
CArgo/Função: eSPeCiAliStA eM eduCACAo ClASSe ii / 
eSPeCiAliStA
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220257
poRtARiA DE DiARiAs No. 32532/2017
objetivo: instruir processo administrativo disciplinar portaria 
nº 633,189 e 298/2017, em desfavor de servidores públicos do 
estado. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / bArCArenA / 21/08/2017 - 25/08/2017 nº diárias: 4
bArCArenA / beleM / 25/08/2017 - 25/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: georginA SArMAnHo SigueirA 
MAtrÍCulA: 301973 CPF: 10913319287
CArgo/Função: ASSiStente AdMiniStrAtivo / Ativ Aux 
interMed
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220314
poRtARiA DE DiARiAs No. 32538/2017
objetivo: conduzir a gestora que participará do encontro de 
gestores com a secretária estadual de educação. 
origeM/deStino/PerÍodo:
ConCeiCAo do ArAguAiA / beleM / 21/08/2017 - 24/08/2017 
nº diárias: 3
beleM / ConCeiCAo do ArAguAiA / 24/08/2017 - 24/08/2017 
nº diárias: 0.5
noMe: AllAn Silver PASSArinHo bezerrA 
MAtrÍCulA: 57217751 CPF: 28891554200
CArgo/Função: MotoriStA / Ativ APoio oPerAC
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220305
poRtARiA DE DiARiAs No. 32488/2017
objetivo: realizar visita técnica junto com a coordenação do 
some. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / tuCurui / 25/08/2017 - 04/09/2017 nº diárias: 10
tuCurui / beleM / 04/09/2017 - 04/09/2017 nº diárias: 0.5
noMe: MAriA SuelY MACHAdo doMont 
MAtrÍCulA: 355941 CPF: 17589592234
CArgo/Função: CoordenAdor / direCAo
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220176
poRtARiA DE DiARiAs No. 32495/2017
objetivo: ProFeSSor do Pro PAz eneM que irá MiniStrAr 
AulAS PArA AlunoS dA rede eStAduAl. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / PArAgoMinAS / 18/08/2017 - 20/08/2017 nº diárias: 2
PArAgoMinAS / beleM / 20/08/2017 - 20/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: jAndAiA AuguStA liMA tAvAreS 
MAtrÍCulA: 57222692 CPF: 46006702215
CArgo/Função: ProFeSSor ClASSe i / doCente
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220249

poRtARiA DE DiARiAs No. 32405/2017
objetivo: participar do encontro dos gestores com a secretária 
de estado de educação. 
origeM/deStino/PerÍodo:
MAe do rio / beleM / 21/08/2017 - 24/08/2017 nº diárias: 3
beleM / MAe do rio / 24/08/2017 - 24/08/2017 nº diárias: 
0.5
noMe: AngelA MAriA PereirA 
MAtrÍCulA: 6332579 CPF: 16709470253
CArgo/Função: diretor de uSe/ure / direCAo
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220063

poRtARiA DE DiARiAs No. 32491/2017
objetivo: PArtiCiPAr do enContro de geStoreS CoM A 
SeCretáriA eStAduAl de eduCAção. 
origeM/deStino/PerÍodo:
CAMetA / beleM / 21/08/2017 - 24/08/2017 nº diárias: 3
beleM / CAMetA / 24/08/2017 - 24/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: terezA CriStinA veloSo PAntojA 
MAtrÍCulA: 5896677 CPF: 52288277220
CArgo/Função: diretor de uSe/ure / direCAo
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220241

poRtARiA DE DiARiAs No. 32481/2017
objetivo: PArtiCiPAr de reunião PedAgÓgiCA voltAdA 
PArA AtendiMento do enSino FundAMentAl e Médio. 
origeM/deStino/PerÍodo:
breu brAnCo / beleM / 15/08/2017 - 18/08/2017 nº diárias: 3
beleM / breu brAnCo / 18/08/2017 - 18/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: ClAudiA quAreSMA de AvilA 
MAtrÍCulA: 54192117 CPF: 56758685268
CArgo/Função: eSPeCiAliStA eM eduCACAo ClASSe ii / 
eSPeCiAliStA
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220154
poRtARiA DE DiARiAs No. 32545/2017
objetivo: conduzir o gestor que participará do encontro dos 
gestores com a secretária de estado de educação. 
origeM/deStino/PerÍodo:
CAPAneMA / beleM / 21/08/2017 - 24/08/2017 nº diárias: 3
beleM / CAPAneMA / 24/08/2017 - 24/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: MArCoS SilvAnio SouSA dA SilvA 
MAtrÍCulA: 5901771 CPF: 59000031249
CArgo/Função: MotoriStA / Ativ APoio oPerAC
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220332
poRtARiA DE DiARiAs No. 30923/2017
objetivo: realizar acompanhamento in loco do calendário 
letivo no município de viseu. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / viSeu / 08/05/2017 - 08/05/2017 nº diárias: 0
viSeu / beleM / 08/05/2017 - 08/05/2017 nº diárias: 0.5
noMe: joAo guilHerMe eSteveS diAS 
MAtrÍCulA: 6329390 CPF: 20734603215
CArgo/Função: ProFeSSor bACHArelAdo / doCente
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220049
poRtARiA DE DiARiAs No. 32379/2017
objetivo: reAlizAr viSitA téCniCA AdMiniStrAtivA, 
veriFiCAndo A quAntidAde de AlunoS Se tá viável PArA 
MAnter o some. 
origeM/deStino/PerÍodo:
tuCurui / goiAneSiA do PArA / 28/08/2017 - 29/08/2017 
nº diárias: 1
goiAneSiA do PArA / tuCurui / 29/08/2017 - 29/08/2017 
nº diárias: 0.5
noMe: SoniA roSA doS SAntoS 
MAtrÍCulA: 54192063 CPF: 68593856934
CArgo/Função: ProFeSSor ClASSe i / doCente
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220053
poRtARiA DE DiARiAs No. 32401/2017
objetivo: participar do encontro dos gestores com a secretária 
de estado de educação. 
origeM/deStino/PerÍodo:
CAPAneMA / beleM / 21/08/2017 - 24/08/2017 nº diárias: 3
beleM / CAPAneMA / 24/08/2017 - 24/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: joSe rAiMundo bAtiStA vieirA 
MAtrÍCulA: 6303463 CPF: 22216995215
CArgo/Função: diretor de uSe/ure / direCAo
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220057
poRtARiA DE DiARiAs No. 29390/2017
objetivo: conduzir a gestora para reunião com a secretária 
de estado de educação e tratar de assuntos administrativos e 
entrega de documentos. 
origeM/deStino/PerÍodo:
CAStAnHAl / beleM / 07/03/2017 - 07/03/2017 nº diárias: 0
beleM / CAStAnHAl / 07/03/2017 - 07/03/2017 nº diárias: 
0.5
noMe: joSe AdeMAr neveS rodrigueS 
MAtrÍCulA: 57217666 CPF: 12215058234
CArgo/Função: MotoriStA / Ativ APoio oPerAC
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220033
poRtARiA DE DiARiAs No. 29724/2017
objetivo: serviço de levantamento físico da ee enedina 
sampaio 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / igArAPe-Miri / 04/04/2017 - 04/04/2017 nº diárias: 
0
igArAPe-Miri / beleM / 04/04/2017 - 04/04/2017 nº diárias: 
0.5
noMe: renAn goMeS SAldAnHA 
MAtrÍCulA: 5930621 CPF: 94893209272
CArgo/Função: teCniCo eM geStAo de inFrA-eStruturA 
/ Ativ nivel SuPerior
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220037
poRtARiA DE DiARiAs No. 30793/2017
objetivo: conduzir servidores da susipe para seduc 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / SAntA iSAbel do PArA / 02/05/2017 - 02/05/2017 
nº diárias: 0
SAntA iSAbel do PArA / beleM / 02/05/2017 - 02/05/2017 

nº diárias: 0.5
noMe: ronAldo SilvA MoreirA 
MAtrÍCulA: 5899216 CPF: 45268215272
CArgo/Função: SeCretArio de diretoriA / 
ASSeSSorAMento
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220041
poRtARiA DE DiARiAs No. 32478/2017
objetivo: PArtiCiPAr de reunião PedAgÓgiCA voltAdA 
PArA AtendiMento do enSino FundAMentAl e Médio. 
origeM/deStino/PerÍodo:
brAgAnCA / beleM / 16/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 1
beleM / brAgAnCA / 17/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: Monique dAS grACAS PAivA CoStA 
MAtrÍCulA: 55585976 CPF: 79148182249
CArgo/Função: eSPeCiAliStA eM eduCACAo ClASSe ii / 
eSPeCiAliStA
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220136
poRtARiA DE DiARiAs No. 32516/2017
objetivo: PArtiCiPAr de reunião PedAgÓgiCA voltAdA 
PArA AtendiMento do enSino FundAMentAl e Médio. 
origeM/deStino/PerÍodo:
CAStAnHAl / beleM / 16/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 1
beleM / CAStAnHAl / 17/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 
0.5
noMe: ArgeMiro nogueirA dA SilvA 
MAtrÍCulA: 57196476 CPF: 29948614291
CArgo/Função: eSPeCiAliStA eM eduCACAo ClASSe i / 
eSPeCiAliStA
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220262
poRtARiA DE DiARiAs No. 32498/2017
objetivo: ProFeSSor do Pro PAz eneM que irá 
MiniStrAr AulAS PArA eStudAnteS dA rede eStAduAl. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / PArAgoMinAS / 18/08/2017 - 20/08/2017 nº diárias: 
2
PArAgoMinAS / beleM / 20/08/2017 - 20/08/2017 nº diárias: 
0.5
noMe: joSeAne oliveirA Figueiredo 
MAtrÍCulA: 5769337 CPF: 49063332220
CArgo/Função: CoordenAdor de nuCleo / direCAo
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220250
poRtARiA DE DiARiAs No. 32543/2017
objetivo: conduzir tecnicos da drti 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / oureM / 16/08/2017 - 16/08/2017 nº diárias: 0
oureM / beleM / 16/08/2017 - 16/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: CoSMe elizeu de oliveirA 
MAtrÍCulA: 240036 CPF: 14562421215
CArgo/Função: eSCr. dAtilog. reF.iii / Ativ Aux 
interMed
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220302
poRtARiA DE DiARiAs No. 32503/2017
objetivo: conduzir tecnicos da cra. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / AbAetetubA / 07/08/2017 - 07/08/2017 nº diárias: 0
AbAetetubA / CAMetA / 07/08/2017 - 09/08/2017 nº diárias: 
2
CAMetA / tuCurui / 09/08/2017 - 12/08/2017 nº diárias: 3
tuCurui / beleM / 12/08/2017 - 12/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: joSe doMingoS FAriAS Figueiredo 
MAtrÍCulA: 183105 CPF: 05979781234
CArgo/Função: MotoriStA / Ativ APoio oPerAC
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220098
poRtARiA DE DiARiAs No. 32402/2017
objetivo: participar do encontro dos gestores com a secretária 
de estado de educação. 
origeM/deStino/PerÍodo:
tuCurui / beleM / 21/08/2017 - 24/08/2017 nº diárias: 3
beleM / tuCurui / 24/08/2017 - 24/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: SoniA roSA doS SAntoS 
MAtrÍCulA: 54192063 CPF: 68593856934
CArgo/Função: ProFeSSor ClASSe i / doCente
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220058
poRtARiA DE DiARiAs No. 32471/2017
objetivo: PArtiCiPAr de reunião PedAgÓgiCA voltAdA 
PArA AtendiMento do enSino FundAMentAl e Médio. 
origeM/deStino/PerÍodo:
AuguSto CorreA / beleM / 16/08/2017 - 17/08/2017 nº 
diárias: 1
beleM / AuguSto CorreA / 17/08/2017 - 17/08/2017 nº 
diárias: 0.5
noMe: luCiAno de SouSA PinHeiro 
MAtrÍCulA: 57209380 CPF: 68192517268
CArgo/Função: eSPeCiAliStA eM eduCACAo ClASSe i / 
eSPeCiAliStA
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220129
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poRtARiA DE DiARiAs No. 32463/2017
objetivo: PArtiCiPAr de reunião PedAgÓgiCA voltAdA 
PArA AtendiMento do enSino FundAMentAl e Médio. 
origeM/deStino/PerÍodo:
CurrAlinHo / beleM / 15/08/2017 - 18/08/2017 nº diárias: 
3
beleM / CurrAlinHo / 18/08/2017 - 18/08/2017 nº diárias: 
0.5
noMe: nAzAreno de jeSuS MirAndA dA CoStA 
MAtrÍCulA: 5901681 CPF: 72065583215
CArgo/Função: eSPeCiAliStA eM eduCACAo ClASSe i / 
eSPeCiAliStA
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220111
poRtARiA DE DiARiAs No. 32466/2017
objetivo: PArtiCiPAr de reunião PedAgÓgiCA voltAdA 
PArA AtendiMento do enSino FundAMentAl e Médio. 
origeM/deStino/PerÍodo:
brAgAnCA / beleM / 16/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 1
beleM / brAgAnCA / 17/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: iSAbel CriStinA PinHeiro 
MAtrÍCulA: 5900715 CPF: 38172046200
CArgo/Função: eSPeCiAliStA eM eduCACAo ClASSe i / 
eSPeCiAliStA
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220115
poRtARiA DE DiARiAs No. 32468/2017
objetivo: PArtiCiPAr de reunião PedAgÓgiCA voltAdA 
PArA AtendiMento do enSino FundAMentAl e Médio. 
origeM/deStino/PerÍodo:
uliAnoPoliS / beleM / 15/08/2017 - 18/08/2017 nº diárias: 3
beleM / uliAnoPoliS / 18/08/2017 - 18/08/2017 nº diárias: 
0.5
noMe: CArloS eduArdo AlveS doS SAntoS 
MAtrÍCulA: 5900145 CPF: 39812731334
CArgo/Função: viCe-dir.de unid.eSColAr / direCAo
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220120
poRtARiA DE DiARiAs No. 29246/2017
objetivo: levantamento na escola nova de 12 salas de aula 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / irituiA / 14/02/2017 - 14/02/2017 nº diárias: 0
irituiA / beleM / 14/02/2017 - 14/02/2017 nº diárias: 0.5
noMe: Sergio WAtAnAbe CoStA 
MAtrÍCulA: 5921661 CPF: 00989011259
CArgo/Função: teCniCo eM geStAo de inFrA-eStruturA 
/ Ativ nivel SuPerior
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220237
poRtARiA DE DiARiAs No. 32395/2017
objetivo: participar do encontro dos gestores com a secretária 
de estado de educação. 
origeM/deStino/PerÍodo:
SAntAreM / beleM / 21/08/2017 - 24/08/2017 nº diárias: 3
beleM / SAntAreM / 24/08/2017 - 24/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: joAo juCinAldo CunHA de AlMeidA 
MAtrÍCulA: 270679 CPF: 10048812234
CArgo/Função: diretor de uSe/ure / direCAo
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220054
poRtARiA DE DiARiAs No. 32479/2017
objetivo: PArtiCiPAr de reunião PedAgÓgiCA voltAdA 
PArA AtendiMento do enSino FundAMentAl e Médio. 
origeM/deStino/PerÍodo:
brAgAnCA / beleM / 16/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 1
beleM / brAgAnCA / 17/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: KAlinA AndrezA SoAreS MArqueS 
MAtrÍCulA: 57211371 CPF: 74227831253
CArgo/Função: eSPeCiAliStA eM eduCACAo ClASSe i / 
eSPeCiAliStA
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220146
poRtARiA DE DiARiAs No. 29471/2017
objetivo: serviços de visita técnica para inspeção das estruras 
das passarelas nas ee madre imaculada e nossa sra aparecida 
e outras 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / SAntAreM / 10/03/2017 - 10/03/2017 nº diárias: 0
SAntAreM / beleM / 10/03/2017 - 10/03/2017 nº diárias: 0.5
noMe: tHiAgo guerreiro Pinto bArroSo 
MAtrÍCulA: 5919489 CPF: 96846011234
CArgo/Função: teCniCo eM geStAo de inFrA-eStruturA 
/ Ativ nivel SuPerior
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220034
poRtARiA DE DiARiAs No. 29843/2017
objetivo: PArtiCiPAr do WorKSHoP de AProPriAção doS 
reSultAdoS do SiSPAe - edição 2016. 
origeM/deStino/PerÍodo:
vigiA / CAStAnHAl / 10/04/2017 - 12/04/2017 nº diárias: 2
CAStAnHAl / vigiA / 12/04/2017 - 12/04/2017 nº diárias: 0.5
noMe: ivAnA do SoCorro Monteiro SiqueirA 

MAtrÍCulA: 57210465 CPF: 40123707234
CArgo/Função: diretor de unidAde eSColAr i / direCAo
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220038
poRtARiA DE DiARiAs No. 32410/2017
objetivo: realizar Assessoramento técnico Pedagógico das 
localidades que integram o circuito SoMe. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / tuCurui / 25/08/2017 - 27/08/2017 nº diárias: 2
tuCurui / breu brAnCo / 27/08/2017 - 29/08/2017 nº 
diárias: 2
breu brAnCo / goiAneSiA do PArA / 29/08/2017 - 31/08/2017 
nº diárias: 2
goiAneSiA do PArA / PACAjA / 31/08/2017 - 02/09/2017 nº 
diárias: 2
PACAjA / novo rePArtiMento / 02/09/2017 - 04/09/2017 nº 
diárias: 2
novo rePArtiMento / beleM / 04/09/2017 - 04/09/2017 nº 
diárias: 0.5
noMe: Aline de oliveirA ribeiro 
MAtrÍCulA: 5900830 CPF: 67797369291
CArgo/Função: eSPeCiAliStA eM eduCACAo ClASSe i / 
eSPeCiAliStA
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220072
poRtARiA DE DiARiAs No. 32409/2017
objetivo: realizar Assessoramento técnico Pedagógico das 
localidades que integram o circuito SoMe. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / tuCurui / 25/08/2017 - 27/08/2017 nº diárias: 2
tuCurui / breu brAnCo / 27/08/2017 - 29/08/2017 nº 
diárias: 2
breu brAnCo / goiAneSiA do PArA / 29/08/2017 - 31/08/2017 
nº diárias: 2
goiAneSiA do PArA / PACAjA / 31/08/2017 - 02/09/2017 nº 
diárias: 2
PACAjA / novo rePArtiMento / 02/09/2017 - 04/09/2017 nº 
diárias: 2
novo rePArtiMento / beleM / 04/09/2017 - 04/09/2017 nº 
diárias: 0.5
noMe: joSeAnA diAS Monteiro 
MAtrÍCulA: 5618517 CPF: 36406236220
CArgo/Função: CoordenAdor / direCAo
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220070
poRtARiA DE DiARiAs No. 32482/2017
objetivo: PArtiCiPAr de reunião PedAgÓgiCA voltAdA 
PArA AtendiMento do enSino FundAMentAl e Médio. 
origeM/deStino/PerÍodo:
CAMetA / beleM / 15/08/2017 - 18/08/2017 nº diárias: 3
beleM / CAMetA / 18/08/2017 - 18/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: PAtriCiA do SoCorro bArroS de MedeiroS 
MAtrÍCulA: 57208706 CPF: 42705347291
CArgo/Função: eSPeCiAliStA eM eduCACAo ClASSe ii / 
eSPeCiAliStA
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220155
poRtARiA DE DiARiAs No. 32485/2017
objetivo: participar da formação para diretores e 
coordenadores pedagógicos ( 2º módulo do gPrA ) do Projeto 
joveM de Futuro. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / SAntAreM / 15/08/2017 - 19/08/2017 nº diárias: 4
SAntAreM / beleM / 19/08/2017 - 19/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: MAriA MAdAlenA PAntojA dA SilvA 
MAtrÍCulA: 5901020 CPF: 74641808287
CArgo/Função: eSPeCiAliStA eM eduCACAo ClASSe i / 
eSPeCiAliStA
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220169
poRtARiA DE DiARiAs No. 32549/2017
objetivo: entrega de carteiras universitária na ee eldorado e ee 
francilandia a serviço desta secretaria de educação 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / eldorAdo doS CArAjAS / 17/08/2017 - 19/08/2017 
nº diárias: 2
eldorAdo doS CArAjAS / beleM / 19/08/2017 - 19/08/2017 
nº diárias: 0.5
noMe: MArCelo dA SilvA MendeS 
MAtrÍCulA: 5890593 CPF: 69498369291
CArgo/Função: ASSiSt. AdMiniSt. / Ativ Aux interMed
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220329
poRtARiA DE DiARiAs No. 32525/2017
objetivo: Serviços de levAntAMento FÍSiCo nAS eeeF irMA 
SAnCHA AuguStA de SouzA e SilvA, eeeF PAdre Angelo 
Moretti, e e e F PAdre Antonio vieirA e eeeM ProFA MAriA 
SoCorro oliveirA dA roCHA, loCAlizAdAS no MuniCÍPio 
de ouréM. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / oureM / 22/08/2017 - 23/08/2017 nº diárias: 1
oureM / beleM / 23/08/2017 - 23/08/2017 nº diárias: 0.5

noMe: FAeK Pedro KHourY neto 
MAtrÍCulA: 628654 CPF: 15254356200
CArgo/Função: eSCr. dAtilog. reF.iii / Ativ Aux 
interMed
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220252
poRtARiA DE DiARiAs No. 32492/2017
objetivo: PArtiCiPAr do enContro de geStoreS CoM A 
SeCretáriA eStAduAl de eduCAção. 
origeM/deStino/PerÍodo:
ConCeiCAo do ArAguAiA / beleM / 21/08/2017 - 24/08/2017 
nº diárias: 3
beleM / ConCeiCAo do ArAguAiA / 24/08/2017 - 24/08/2017 
nº diárias: 0.5
noMe: evAnilzA dA Cruz MArinHo MACiel 
MAtrÍCulA: 5650267 CPF: 17812020282
CArgo/Função: diretor de uSe/ure / direCAo
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220244
poRtARiA DE DiARiAs No. 32436/2017
objetivo: objetivo apurar fatos relatados na portaria nº 
194/2017 e portaria 219/2017,316/17 das irregularidades no 
que se refere ao provável envolvimento de servidores desta 
seduc. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / Moju / 28/08/2017 - 29/08/2017 nº diárias: 1
Moju / AbAetetubA / 29/08/2017 - 31/08/2017 nº diárias: 2
AbAetetubA / beleM / 31/08/2017 - 01/09/2017 nº diárias: 
1.5
noMe: terezinHA do SoCorro SArMAnHo bAndeirA 
MAtrÍCulA: 303860 CPF: 17291976200
CArgo/Função:ASSiStente AdMiniStrAtivo / Ativ Aux 
interMed
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220126
poRtARiA DE DiARiAs No. 32530/2017
objetivo: denuncia de suspensao de pagamento referente 
a servidor da ee joao prudencio de brito e cecilia meireles no 
municipio de parauapebas e ee pontes athias -maraba 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / MArAbA / 21/08/2017 - 22/08/2017 nº diárias: 1
MArAbA / PArAuAPebAS / 22/08/2017 - 23/08/2017 nº diárias: 1
PArAuAPebAS / beleM / 23/08/2017 - 25/08/2017 nº diárias: 
2.5
noMe: Sueli brASil brAgA doS SAntoS 
MAtrÍCulA: 240842 CPF: 29530202253
CArgo/Função: eSCr. dAtilog. reF.iii / Ativ Aux interMed
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220308
poRtARiA DE DiARiAs No. 32431/2017
objetivo: ServiçoS de viSitA téCniCA PArA AveriguAr 
Se o novo Prédio onde Será AloCAdA A novA Sede dA 
10. ure, viSitA téCniCA PArA AveriguAr AndAMento 
FÍSiCo dA quAdrA dA ee PoilivAlente, viSitA téCniCA 
PArA veriFiCAr o AndAMento FÍSiCo dA obrA de reForMA 
gerAl dA ee brASil novo 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / AltAMirA / 28/08/2017 - 29/08/2017 nº diárias: 1
AltAMirA / brASil novo / 29/08/2017 - 30/08/2017 nº 
diárias: 1
brASil novo / AltAMirA / 30/08/2017 - 31/08/2017 nº 
diárias: 1
AltAMirA / beleM / 31/08/2017 - 31/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: renAn goMeS SAldAnHA 
MAtrÍCulA: 5930621 CPF: 94893209272
CArgo/Função: teCniCo eM geStAo de inFrA-eStruturA / 
Ativ nivel SuPerior
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234 v

protocolo: 220074
poRtARiA DE DiARiAs No. 32500/2017
objetivo: conduzir técnicos do some 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / tuCurui / 21/08/2017 - 31/08/2017 nº diárias: 10
tuCurui / beleM / 31/08/2017 - 31/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: Aldener CleviuS SoAreS leAo 
MAtrÍCulA: 5890925 CPF: 39376125215
CArgo/Função: MotoriStA / Ativ APoio oPerAC
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220079
poRtARiA DE DiARiAs No. 32502/2017
objetivo: conduzir tecnicos da drti 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / SAo doMingoS do CAPiM / 09/08/2017 - 10/08/2017 
nº diárias: 1
SAo doMingoS do CAPiM / rondon do PArA / 10/08/2017 - 
11/08/2017 nº diárias: 1
rondon do PArA / beleM / 11/08/2017 - 11/08/2017 nº 
diárias: 0.5
noMe: WilSon FerreirA doS SAntoS 
MAtrÍCulA: 182958 CPF: 08236313204
CArgo/Função: MotoriStA / Ativ APoio oPerAC
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220087
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poRtARiA DE DiARiAs No. 32445/2017
objetivo: PArtiCiPAr de reunião PedAgÓgiCA voltAdA 
PArA AtendiMento do enSino FundAMentAl e Médio. 
origeM/deStino/PerÍodo:
CAStAnHAl / beleM / 16/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 1
beleM / CAStAnHAl / 17/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 
0.5
noMe: ClAudiA reginA bezerrA FerreirA 
MAtrÍCulA: 57234112 CPF: 69447870244
CArgo/Função: diretor de unidAde eSColAr ii / 
direCAo
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220096
poRtARiA DE DiARiAs No. 29218/2017
objetivo: ACoMPAnHAr A ForMAção do Projeto “ 
eSCrAvo neM PenSAr”... 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / MArAbA / 21/02/2017 - 23/02/2017 nº diárias: 2
MArAbA / beleM / 23/02/2017 - 23/02/2017 nº diárias: 0.5
noMe: MoniCA eliAnA de oliveirA FerreirA 
MAtrÍCulA: 5469732 CPF: 39329763200
CArgo/Função: ASSeSSor dA CoordenACAo de ProjetoS 
eduCAção / ASSeSSorAMento
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220032
poRtARiA DE DiARiAs No. 29720/2017
OBJETIVO: serviço de fiscalização e acompanhamento da obra 
de construção na escola nova de 12 salas 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / oeirAS do PArA / 30/03/2017 - 01/04/2017 nº 
diárias: 2
oeirAS do PArA / beleM / 01/04/2017 - 01/04/2017 nº 
diárias: 0.5
noMe: PAulo eduArdo trindAde de FreitAS 
MAtrÍCulA: 5919588 CPF: 70932956220
CArgo/Função: teCniCo eM geStAo de inFrA-eStruturA / 
Ativ nivel SuPerior
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220036
poRtARiA DE DiARiAs No. 30142/2017
objetivo: conduzir técnicos da ascom 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / bArCArenA / 11/04/2017 - 11/04/2017 nº diárias: 0
bArCArenA / beleM / 11/04/2017 - 11/04/2017 nº diárias: 1
noMe: edinAldo SouzA e SilvA 
MAtrÍCulA: 57216801 CPF: 30099897253
CArgo/Função: MotoriStA / Ativ APoio oPerAC
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220040
poRtARiA DE DiARiAs No. 30794/2017
objetivo: conduzir servidores da susipe para seduc 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / SAntA iSAbel do PArA / 03/05/2017 - 03/05/2017 
nº diárias: 0
SAntA iSAbel do PArA / beleM / 03/05/2017 - 03/05/2017 
nº diárias: 0.5
noMe: ronAldo SilvA MoreirA 
MAtrÍCulA: 5899216 CPF: 45268215272
CArgo/Função: SeCretArio de diretoriA / 
ASSeSSorAMento
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220044
poRtARiA DE DiARiAs No. 30876/2017
objetivo: Conduzir A ServidorA joSeAnA diAS Ao 
MuniCÍPio de viSeu , que irá reAlizAr ACoMPAnHAMento 
Ao inÍCio do CAlendário letivo. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / viSeu / 08/05/2017 - 08/05/2017 nº diárias: 0
viSeu / beleM / 08/05/2017 - 08/05/2017 nº diárias: 0.5
noMe: odilon do CArMo Melo 
MAtrÍCulA: 5890911 CPF: 59750928253
CArgo/Função: MotoriStA / Ativ APoio oPerAC
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220048
poRtARiA DE DiARiAs No. 32483/2017
objetivo: PArtiCiPAr de reunião PedAgÓgiCA voltAdA 
PArA AtendiMento do enSino FundAMentAl e Médio. 
origeM/deStino/PerÍodo:
brAgAnCA / beleM / 16/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 1
beleM / brAgAnCA / 17/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: dione vieirA SAliS 
MAtrÍCulA: 57233980 CPF: 63106507268
CArgo/Função: eSPeCiAliStA eM eduCACAo ClASSe i / 
eSPeCiAliStA
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220162
poRtARiA DE DiARiAs No. 32484/2017
objetivo: participar da formação para diretores e coordenadores 
pedagógicos ( 2º módulo do gPrA ) do Projeto joveM de 
Futuro. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / SAntAreM / 15/08/2017 - 19/08/2017 nº diárias: 4

SAntAreM / beleM / 19/08/2017 - 19/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: KAire MiCHelY AlveS AlCAntArA 
MAtrÍCulA: 5901763 CPF: 68951442268
CArgo/Função: gerente de Projeto iii / direCAo
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220167
poRtARiA DE DiARiAs No. 32112/2017
objetivo: levantamento tecnico para regularização dos 
convenios de cooperação tecnica de municipalização do ensino 
e termos de cessão de uso dos bens imoveis 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / AltAMirA / 27/08/2017 - 27/08/2017 nº diárias: 0
AltAMirA / AnAPu / 27/08/2017 - 30/08/2017 nº diárias: 3
AnAPu / SenAdor joSe PorFirio / 30/08/2017 - 01/09/2017 
nº diárias: 2
SenAdor joSe PorFirio / vitoriA do xingu / 01/09/2017 - 
02/09/2017 nº diárias: 1
vitoriA do xingu / AltAMirA / 02/09/2017 - 02/09/2017 nº 
diárias: 0
AltAMirA / beleM / 02/09/2017 - 02/09/2017 nº diárias: 0.5
noMe: eliete ribeiro bAYMA 
MAtrÍCulA: 462381 CPF: 48340634291
CArgo/Função: eSPeCiAliStA eM eduCACAo ClASSe ii / 
eSPeCiAliStA
ordenAdor: ClAudiA SobrinHo liMA CPF: 47470648348

protocolo: 220052
poRtARiA DE DiARiAs No. 32548/2017
objetivo: entrega de carteiras universitária na ee eldorado e 
ee francilandia a serviço desta secretaria de educação /seduc 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / eldorAdo doS CArAjAS / 17/08/2017 - 19/08/2017 
nº diárias: 2
eldorAdo doS CArAjAS / beleM / 19/08/2017 - 19/08/2017 
nº diárias: 0.5
noMe: ClAudionor doS SAntoS CArneiro 
MAtrÍCulA: 57212551 CPF: 29632862287
CArgo/Função: CHeFe de gruPo / direCAo
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220327
poRtARiA DE DiARiAs No. 32533/2017
objetivo: instruir processo administrativo disciplinar portaria 
nº 633,189 e 298/2017, em desfavor de servidores públicos do 
estado. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / bArCArenA / 21/08/2017 - 25/08/2017 nº diárias: 4
bArCArenA / beleM / 25/08/2017 - 25/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: dAYSe rutH tAvAreS dA SilvA 
MAtrÍCulA: 454680 CPF: 12816590291
CArgo/Função: ASSiStente AdMiniStrAtivo / Ativ Aux 
interMed
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220319
poRtARiA DE DiARiAs No. 32489/2017
objetivo: auxiliar o assessoramento técnico ( gestão as turmas 
e matrícula ) do sistema modular de ensino. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / tuCurui / 25/08/2017 - 04/09/2017 nº diárias: 10
tuCurui / beleM / 04/09/2017 - 04/09/2017 nº diárias: 0.5
noMe: douglAS rodrigueS PAntojA SAntoS 
MAtrÍCulA: 5897101 CPF: 88633764253
CArgo/Função: ASSiSt. AdMiniSt. / Ativ Aux interMed
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220240
poRtARiA DE DiARiAs No. 32480/2017
objetivo: PArtiCiPAr de reunião PedAgÓgiCA voltAdA 
PArA AtendiMento do enSino FundAMentAl e Médio. 
origeM/deStino/PerÍodo:
brAgAnCA / beleM / 16/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 1
beleM / brAgAnCA / 17/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: dAnielli de MedeiroS PinHeiro 
MAtrÍCulA: 54194683 CPF: 70379122200
CArgo/Função: ProFeSSor ClASSe ii / doCente
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220149
poRtARiA DE DiARiAs No. 32531/2017
objetivo: denuncia de suspensao de pagamento referente 
a servidor da ee joao prudencio de brito e cecilia meireles no 
municipio de parauapebas e ee pontes athias -maraba. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / MArAbA / 21/08/2017 - 22/08/2017 nº diárias: 1
MArAbA / PArAuAPebAS / 22/08/2017 - 23/08/2017 nº diárias: 1
PArAuAPebAS / beleM / 23/08/2017 - 25/08/2017 nº diárias: 2.5
noMe: AdriAnA guerrA dA FonSeCA 
MAtrÍCulA: 57212235 CPF: 58087168291
CArgo/Função: ASSiSt. AdMiniSt. / Ativ Aux interMed
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220311
poRtARiA DE DiARiAs No. 32474/2017
objetivo: PArtiCiPAr de reunião PedAgÓgiCA voltAdA 
PArA AtendiMento do enSino FundAMentAl e Médio. 
origeM/deStino/PerÍodo:
brAgAnCA / beleM / 16/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 1

beleM / brAgAnCA / 17/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: joSe AdAlberto goMeS dA SilvA 
MAtrÍCulA: 57210149 CPF: 67531946220
CArgo/Função: eSPeCiAliStA eM eduCACAo ClASSe i / 
eSPeCiAliStA
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220130
poRtARiA DE DiARiAs No. 32476/2017
objetivo: PArtiCiPAr de reunião PedAgÓgiCA voltAdA 
PArA AtendiMento do enSino FundAMentAl e Médio. 
origeM/deStino/PerÍodo:
brAgAnCA / beleM / 16/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 1
beleM / brAgAnCA / 17/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: dulCilene dAS CHAgAS SouSA 
MAtrÍCulA: 57228668 CPF: 30177740230
CArgo/Função: eSPeCiAliStA eM eduCACAo ClASSe i / 
eSPeCiAliStA
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220134
poRtARiA DE DiARiAs No. 32400/2017
objetivo: conduzir o gestor que irá participar do encontro dos 
gestores com a secretária de estado de educação. 
origeM/deStino/PerÍodo:
MArACAnA / beleM / 21/08/2017 - 24/08/2017 nº diárias: 3
beleM / MArACAnA / 24/08/2017 - 24/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: robernubio Cruz SilvA 
MAtrÍCulA: 5584140 CPF: 35276274215
CArgo/Função: MotoriStA / Ativ APoio oPerAC
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220055
poRtARiA DE DiARiAs No. 30402/2017
objetivo: conduzir técnicos para fazer serviços de levantamento 
físico na ee princesa isabel 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / ColAreS / 18/04/2017 - 18/04/2017 nº diárias: 0
ColAreS / beleM / 18/04/2017 - 18/04/2017 nº diárias: 1
noMe: FrAnCiSCo SAleS dA SilvA oliveirA 
MAtrÍCulA: 557811 CPF: 04541839253
CArgo/Função: Servente reF. i / Ativ APoio oPerAC
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220238
poRtARiA DE DiARiAs No. 32486/2017
objetivo: participar da formação para diretores e 
coordenadores pedagógicos ( 2º módulo do gPrA ) do Projeto 
joveM de Futuro. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / SAntAreM / 15/08/2017 - 19/08/2017 nº diárias: 4
SAntAreM / beleM / 19/08/2017 - 19/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: CArloS Alberto SAldAnHA dA SilvA junior 
MAtrÍCulA: 57190958 CPF: 88118703215
CArgo/Função: eSPeCiAliStA eM eduCACAo ClASSe i / 
eSPeCiAliStA
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220170
poRtARiA DE DiARiAs No. 32487/2017
objetivo: participar da formação para diretores e coordenadores 
pedagógicos ( 2º módulo do gPrA ) do Projeto joveM de 
Futuro. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / SAntAreM / 15/08/2017 - 16/08/2017 nº diárias: 1
SAntAreM / beleM / 16/08/2017 - 16/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: joSeAne oliveirA Figueiredo 
MAtrÍCulA: 5769337 CPF: 49063332220
CArgo/Função: CoordenAdor de nuCleo / direCAo
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220174
poRtARiA DE DiARiAs No. 32404/2017
objetivo: participar do encontro dos gestores com a secretária 
de estado de educação. 
origeM/deStino/PerÍodo:
CAPitAo PoCo / beleM / 21/08/2017 - 24/08/2017 nº diárias: 3
beleM / CAPitAo PoCo / 24/08/2017 - 24/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: juSCelino leMoS CorreA 
MAtrÍCulA: 5810078 CPF: 48324353291
CArgo/Função: diretor de uSe/ure / direCAo
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220060
poRtARiA DE DiARiAs No. 32407/2017
objetivo: participar do encontro dos gestores com a secretária 
de estado de educação. 
origeM/deStino/PerÍodo:
itAitubA / beleM / 21/08/2017 - 24/08/2017 nº diárias: 3
beleM / itAitubA / 24/08/2017 - 24/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: elizAnA SilvA AlveS 
MAtrÍCulA: 57208856 CPF: 48493031291
CArgo/Função: diretor de uSe/ure / direCAo
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220066
poRtARiA DE DiARiAs No. 32493/2017
objetivo: ProFeSSor do Pro PAz eneM que irá 
MiniStrAr AulAS PArA eStudAnteS dA rede eStAduAl.. 
origeM/deStino/PerÍodo:
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beleM / PArAgoMinAS / 18/08/2017 - 20/08/2017 nº diárias: 2
PArAgoMinAS / beleM / 20/08/2017 - 20/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: riCArdo AuguSto de SouzA ribeiro 
MAtrÍCulA: 57203554 CPF: 59802588253
CArgo/Função: ProFeSSor ClASSe i / doCente
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220247
poRtARiA DE DiARiAs No. 32534/2017
objetivo: instruir processo administrativo disciplinar portaria 
nº 633,189 e 298/2017, em desfavor de servidores públicos do 
estado. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / bArCArenA / 21/08/2017 - 25/08/2017 nº diárias: 4
bArCArenA / beleM / 25/08/2017 - 25/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: MAriA joSe SilvA do nASCiMento 
MAtrÍCulA: 5090580 CPF: 33052387200
CArgo/Função: teCniCo eM geStAo PubliCA / Ativ nivel 
SuPerior
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220322
poRtARiA DE DiARiAs No. 29584/2017
objetivo: participar da formação para gestores de ures e uses 
do projeto jovem de futuro. 
origeM/deStino/PerÍodo:
SAntAreM / beleM / 27/03/2017 - 30/03/2017 nº diárias: 3
beleM / SAntAreM / 30/03/2017 - 30/03/2017 nº diárias: 0.5
noMe: joAo juCinAldo CunHA de AlMeidA 
MAtrÍCulA: 270679 CPF: 10048812234
CArgo/Função: diretor de uSe/ure / direCAo
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220035
poRtARiA DE DiARiAs No. 30067/2017
OBJETIVO: participar das oficinas de elaboração de itens - edição 
2016. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / redenCAo / 17/04/2017 - 20/04/2017 nº diárias: 3
redenCAo / beleM / 20/04/2017 - 20/04/2017 nº diárias: 0.5
noMe: evAndro doS SAntoS PAivA Feio 
MAtrÍCulA: 5771200 CPF: 57588678291
CArgo/Função: CoordenAdor / direCAo
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220039
poRtARiA DE DiARiAs No. 30795/2017
objetivo: conduzir servidores da susipe para seduc 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / SAntA iSAbel do PArA / 04/05/2017 - 04/05/2017 
nº diárias: 0
SAntA iSAbel do PArA / beleM / 04/05/2017 - 04/05/2017 
nº diárias: 0.5
noMe: ronAldo SilvA MoreirA 
MAtrÍCulA: 5899216 CPF: 45268215272
CArgo/Função: SeCretArio de diretoriA / 
ASSeSSorAMento
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220047
poRtARiA DE DiARiAs No. 32505/2017
objetivo: conduzir tecnicos da drti 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / CAMetA / 09/08/2017 - 11/08/2017 nº diárias: 2
CAMetA / beleM / 11/08/2017 - 11/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: joSe MAriA do nASCiMento 
MAtrÍCulA: 182494 CPF: 08658099253
CArgo/Função: Ag. de PortAriA / Ativ APoio oPerAC
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220099
poRtARiA DE DiARiAs No. 32457/2017
objetivo: realizar formação docente do processo seletivo 
interno seduc/fasepa/susipe. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / SAntAreM / 15/08/2017 - 18/08/2017 nº diárias: 3
SAntAreM / beleM / 18/08/2017 - 18/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: nulCiA odAleA CoStA Azevedo 
MAtrÍCulA: 303348 CPF: 13133780204
CArgo/Função: CoordenAdor / direCAo
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220103
poRtARiA DE DiARiAs No. 32461/2017
objetivo: PArtiCiPAr de reunião PedAgÓgiCA voltAdA 
PArA AtendiMento do enSino FundAMentAl e Médio. 
origeM/deStino/PerÍodo:
bArCArenA / beleM / 16/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 1
beleM / bArCArenA / 17/08/2017 - 17/08/2017 nº diárias: 
0.5
noMe: MArilene SAntAnA rodrigueS 
MAtrÍCulA: 57208325 CPF: 35578521215
CArgo/Função: eSPeCiAliStA eM eduCACAo ClASSe i / 
eSPeCiAliStA
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220107
poRtARiA DE DiARiAs No. 32501/2017
objetivo: conduzir técnicos da drti 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / AbAetetubA / 21/08/2017 - 22/08/2017 nº diárias: 1

AbAetetubA / Moju / 22/08/2017 - 25/08/2017 nº diárias: 3
Moju / beleM / 25/08/2017 - 25/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: joSue dA SilvA queiroz 
MAtrÍCulA: 530476 CPF: 14838370253
CArgo/Função: eSCr. dAtilog. reF.iii / Ativ Aux 
interMed
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220085
poRtARiA DE DiARiAs No. 32518/2017
objetivo: PArtiCiPAr de reunião PedAgÓgiCA voltAdA 
PArA AtendiMento do enSino FundAMentAl e Médio. 
origeM/deStino/PerÍodo:
CAnAA doS CArAjAS / beleM / 15/08/2017 - 18/08/2017 nº 
diárias: 3
beleM / CAnAA doS CArAjAS / 18/08/2017 - 18/08/2017 nº 
diárias: 0.5
noMe: vAlder AlMeidA nogueirA 
MAtrÍCulA: 57209975 CPF: 71997890259
CArgo/Função: viCe-dir.de unid.eSColAr / direCAo
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220273
poRtARiA DE DiARiAs No. 32527/2017
objetivo: Serviços de levAntAMento FÍSiCo nAS eeeF irMA 
SAnCHA AuguStA de SouzA e SilvA, eeeF PAdre Angelo 
Moretti, e e e F PAdre Antonio vieirA e eeeM ProFA MAriA 
SoCorro oliveirA dA roCHA, loCAlizAdAS no MuniCÍPio 
de ouréM. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / oureM / 22/08/2017 - 23/08/2017 nº diárias: 1
oureM / beleM / 23/08/2017 - 23/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: luCivAl FurtAdo dA SilvA 
MAtrÍCulA: 54190596 CPF: 67113117287
CArgo/Função: teCniCo eM geStAo de inFrA-eStruturA / 
Ativ nivel SuPerior
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220255
poRtARiA DE DiARiAs No. 32528/2017
objetivo: cobertura do Propaz enem, uma ação conjunta 
da Seduc e Fundação Propaz, para realizar aulões do enem a 
estudantes em municípios paraenses. 
origeM/deStino/PerÍodo:
beleM / Soure / 19/08/2017 - 20/08/2017 nº diárias: 1
Soure / beleM / 20/08/2017 - 20/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: eliSeu tAvAreS diAS 
MAtrÍCulA: 760854 CPF: 25136330244
CArgo/Função: Servente reF. i / Ativ APoio oPerAC
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220259
poRtARiA DE DiARiAs No. 32520/2017
objetivo: PArtiCiPAr de reunião PedAgÓgiCA voltAdA 
PArA AtendiMento do enSino FundAMentAl e Médio. 
origeM/deStino/PerÍodo:
rondon do PArA / beleM / 15/08/2017 - 18/08/2017 nº 
diárias: 3
beleM / rondon do PArA / 18/08/2017 - 18/08/2017 nº 
diárias: 0.5
noMe: MAriA de FAtiMA brAgA leite 
MAtrÍCulA: 57210358 CPF: 56103620244
CArgo/Função: viCe-dir.de unid.eSColAr / direCAo
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220283
poRtARiA DE DiARiAs No. 32469/2017
objetivo: PArtiCiPAr de reunião PedAgÓgiCA voltAdA 
PArA AtendiMento do enSino FundAMentAl e Médio. 
origeM/deStino/PerÍodo:
doM eliSeu / beleM / 15/08/2017 - 18/08/2017 nº diárias: 3
beleM / doM eliSeu / 18/08/2017 - 18/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: MAriA gorete torreS dA SilvA 
MAtrÍCulA: 5746884 CPF: 40309479304
CArgo/Função: eSPeCiAliStA eM eduCACAo ClASSe ii / 
eSPeCiAliStA
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220121
poRtARiA DE DiARiAs No. 32465/2017
objetivo: PArtiCiPAr de reunião PedAgÓgiCA voltAdA 
PArA AtendiMento do enSino FundAMentAl e Médio. 
origeM/deStino/PerÍodo:
AlMeiriM / beleM / 15/08/2017 - 18/08/2017 nº diárias: 3
beleM / AlMeiriM / 18/08/2017 - 18/08/2017 nº diárias: 0.5
noMe: MAnoel HAilton PereirA Cruz 
MAtrÍCulA: 5901133 CPF: 46989625287
CArgo/Função: eSPeCiAliStA eM eduCACAo ClASSe i / 
eSPeCiAliStA
ordenAdor: luCirene FAriAS tAvAreS CPF: 12186015234

protocolo: 220112

outRAs mAtéRiAs
.

poRtARiA Nº 235/2017-cpsp
A Secretária Adjunta de gestão de Pessoas, usando da 
competência que lhe foi delegada pela Portaria nº. 403/2015-
gS de 25/05/2015, e considerando os autos dos processos nº 
1134395/2017, 1133602/2017, 1125386/2017, 1115707/2017, 

1114055/2017, 1112088/2017, 1102746/2017, 1101666/2017, 
1099663/2017.
REsolvE:
excluir da portaria nº 215/2017 publicada no doe nº 33.422 
de 24/07/2017, que distratou as servidoras abaixo relacionadas, 
para fins de regularização de estabilidade provisória.
1. Hedila maria de Aguiar pena pereira
2. Kelly cristina pantoja Barros
3. Kerliny lima dos santos de Almeida
4. Etelma Alexandre da silva
5. mikaele tsuji Almeida silva
6. paula virginia serrão perdigão
7. Karllem dos santos veiga
8. Neyce Botelho da cruz
9. Angela Nair souza lameira
dê-Se CiênCiA, Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
SeCretAriA de eStAdo de eduCAção.
belém, 21de agosto de 2017.
Dayse Ana Batista santos
secretária Adjunta de Gestão de pessoas

poRtARiA Nº 236/2017-cpsp
A Secretária Adjunta de gestão de Pessoas, usando da 
competência que lhe foi delegada pela Portaria nº. 403/2015-
gS de 25/05/2015, e considerando os autos dos processos nº 
1137127/2017, 1135035/2017, 1130711/2017, 1128952/2017, 
1123881/2017, 1109367/2017, 1089885/2017, 1089883/2017, 
1134756/2017.
REsolvE:
excluir da portaria nº 215/2017 publicada no doe nº 33.422 
de 24/07/2017, que distratou as servidoras abaixo relacionadas, 
para fins de regularização de estabilidade provisória.
1. Rosemery Batista da silva
2. Edi paula monteiro Neves
3. mara lúcia da silva macedo
4. Alessandra sulamita macedo ferreira
5. Gilmara Gracieth coelho
6. fabrizia Raquel lima e lima
7. tatiane Napivoski
8. Amelinha costa caires
9. patricia marques da fonseca
dê-Se CiênCiA, Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
SeCretAriA de eStAdo de eduCAção.
belém, 21de agosto de 2017.
Dayse Ana Batista santos
secretária Adjunta de Gestão de pessoas

poRtARiA Nº 237/2017-cpsp
A Secretária Adjunta de gestão de Pessoas, usando da 
competência que lhe foi delegada pela Portaria nº. 403/2015-
gS de 25/05/2015, e considerando os autos dos processos nº 
1138130/2017 e 1132593/2017.
REsolvE:
excluir da portaria nº 215/2017 publicada no doe nº 33.422 
de 24/07/2017, que distratou as servidoras abaixo relacionadas, 
para fins de regularização de estabilidade provisória.
1. Rakell marinho Nunes
2. manuele cunha Espirito santo
dê-Se CiênCiA, Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
SeCretAriA de eStAdo de eduCAção.
belém, 24 de agosto de 2017.
Dayse Ana Batista santos
secretária Adjunta de Gestão de pessoas

poRtARiA Nº 238/2017-cpsp
A Secretária Adjunta de gestão de Pessoas, usando da 
competência que lhe foi delegada pela Portaria nº. 403/2015-
gS de 25/05/2015, e considerando os autos do processo nº 
1114604/2017.
REsolvE:
excluir da portaria nº 140/2017 publicada no doe nº 33.385 
de 31/05/2017, que distratou a servidora camila pinheiro 
sabóia, para fins de regularização de estabilidade provisória.
dê-Se CiênCiA, Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
SeCretAriA de eStAdo de eduCAção.
belém, 24 de agosto de 2017.
Dayse Ana Batista santos
secretária Adjunta de Gestão de pessoas

protocolo: 220416
Governo do Estado do pará

secretaria de Estado de Educação
secretaria Adjunta de Gestão de pessoas
poRtARiA Nº 033/2017 – sAGEp/sEDuc

A sEcREtÁRiA ADjuNtA DE GEstão DE pEssoAs, no uso 
das suas atribuições que lhe foram conferidas por lei nº 8.096 
de 01/01/2015 e,
considerando o que dispõe o decreto estadual nº 249/2011 e 
nº 1338/2015, em observância aos Art. 32 a 34 da lei 5810/94-
rju/Pa., e no Art. 41 §4º da Constituição Federal;
considerando ainda o Parecer Conclusivo da Comissão especial 
de Avaliação de desempenho – CeSAd, instituída pela SeduC;
REsolvE:
HomoloGAR o resultado da Avaliação especial de desempenho, 
que considerou aprovados no estágio probatório os servidores 
abaixo relacionados, reconhecendo-os aptos para o exercício do 
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cargo de provimento efetivo para o qual foram nomeados ̣:

Servidor dAtA de 
exerCÍCio MAtrÍCulA unidAde

AdMiniStrAtivA CArgo ConCeito

elzA CoStA de oliveirA 20/04/09 57208536-2 uSe 04 ProFeSSor ClASSe ii exCelente
rAFAel CAntHé PAndolFo 04/01/07 5296420-1 uSe 04 ProFeSSor ClASSe i exCelente

FrAnCiSCA AuxiliAdorA dA SilvA SAntoS 16/12/08 57173829-2 uSe 04 eSPeCiAliStA eM eduCAção 
ClASSe ii exCelente

ivAnete MAriA SAntoS Freire 27/11/08 57208742-1 uSe 04 eSPeCiAliStA eM eduCAção 
ClASSe ii exCelente

FAbriCiA diAS de Melo 20/11/08 57208456-1 uSe 04 eSPeCiAliStA eM eduCAção 
ClASSe ii boM

joão FilliPe CAMPelo ribeiro bAStoS 19/07/11 5890764-1 uSe 08 ASSiStente AdMiniStrAtivo boM
FelÍCiA roSA de oliveirA 18/02/09 57212167-1 uSe 11 ASSiStente AdMiniStrAtivo boM
AlAnA MAriA FerreirA borgeS 05/02/10 57224169-2 uSe 14 ASSiStente AdMiniStrAtivo exCelente
MAriA AuxiliAdorA SouzA AlveS 05/02/04 269042-3 uSe 16 ProFeSSor ClASSe ii exCelente
diogo PACHeCo de oliveirA 05/02/10 57197884-2 uSe 17 ASSiStente AdMiniStrAtivo exCelente
dAniel berg oliveirA roCHA 01/02/10 57224034-1 1ª ure Servente boM
joSé roberto ribeiro MAtoS 01/02/10 57224037-1 1ª ure vigiA boM
MArtHA reginA FreitAS 28/08/08 54190093-2 1ª ure ProFeSSor ClASSe i boM
terezA CriStinA veloSo PAntojA 11/11/11 5896677-1 2ª ure ProFeSSor ClASSe i exCelente
MAriA FrAnCiSCA quAreSMA MirAndA 29/05/09 57217422-1 8ª ure ASSiStente AdMiniStrAtivo boM
joSé Antônio guilHerMe júnior 24/07/12 5902203-1 8ª ure ProFeSSor ClASSe i exCelente
KeilA SouSA de oliveirA 20/02/09 57215675-1 10ª ure Servente boM
liliAn AndrAde de MorAeS 17/02/09 57216827-1 11ª ure ASSiStente AdMiniStrAtivo exCelente
luCiAnA bAtAlHA do nASCiMento 11/11/09 57222674-1 11ª ure ProFeSSor ClASSe ii exCelente
MirleM CeliAne liMA AguiAr 09/02/04 5743893-2 12ª ure ProFeSSor ClASSe ii exCelente

regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se
SeCretAriA AdjuntA de geStão de PeSSoAS, 25 de AgoSto de 2017.

dAYSe AnA bAtiStA SAntoS
Secretária Adjunta de gestão de Pessoas

protocolo: 220554

DEsiGNAR
portaria nº.: 10184/2017 de 23/08/2017
Designar mARiA DE jEsus costA tAvAREs, Matrícula nº 
57203489/1, Professor,  para exercer, até ulterior deliberação, 
a função de Diretor ii (GED-3.1) da EEEFM Profissional Prof 
deusarina da Silva rodrigues/Castanhal, a partir de 23/08/2017. 
portaria nº.: 10182/2017 de 23/08/2017
Designar josYAN WEsllEY DA silvA soAREs, Matrícula nº 
57219984/1, Professor,  para exercer, até ulterior deliberação, a 
função de vice-Diretor (GED-2) da EEEFM Profissional Prof. 
deusarina da Silva rodrigues/Castanhal, a partir de 23/08/2017. 
 
DispENsA DE fuNção
portaria nº.: 10181/2017 de 23/08/2017
Dispensar, a pedido, DANiElA DiNiz fRANçA, Matrícula 
nº 57208095/1, especialista em educação, da função de vice-
Diretor (GED-2) da EEEFM Profissional Prof. Deusarina da Silva 
rodrigues/Castanhal, a partir de 23/08/2017. 
 
portaria nº.: 10183/2017 de 23/08/2017
Dispensar, a pedido, mARiA zolimA DE sousA AssuNção, 
Matrícula nº 57175729/1, Professor , da função de Diretor 
ii (GED-3.1) da EEEFM Profissional Prof. Deusarina da Silva 
rodrigues/Castanhal, a partir de 23/08/2017. 
 
licENçA EspEciAl
portaria nº.: 10259/2017 de 24/08/2017
nome: MAriA PAtriCiA biSPo de SouSA
Matrícula:57217502/1  Cargo: Assist.Administ.
lotação:ee Prof Waldemar ribeiro/belém
Período: 01/09/17 a 30/10/17
triênios:26/05/12 a 25/05/15

ApRovAção EscAlA DE fERiAs
portaria nº.: 058/2017 de 31/07/2017
nome: AlAin edSon ConCeição bArboSA
Matrícula:5890627/1 Período:01/11 à 30/11/17 exercício:2017
unidade:eeeM dr Sergio Mota/Muana
portaria nº.: 061/2017 de 01/08/2017
nome: jAidA MAgno bArroSo
Matrícula:57209699/1  Período:01/11 à 30/11/17 exercício:2016
unidade:eeeM dr Sergio Mota/Muana
portaria nº.: 485/2017 de 13/07/2017
nome: oneStAldo do CArMo benteS dA CoStA junior
Matrícula:57207025/1  Período:01/11 à 15/12/17 exercício:2017
unidade:5 ure/Santarem
portaria nº.: 488/2017 de 13/07/2017
nome: AdonAi MAgAlHAeS dA CoStA
Matrícula:57214970/1  Período:01/11 à 30/11/17 exercício:2017
unidade:ee Alm Soares dutra/Santarem

Matrícula:5120594/1   Período:01/11 à 30/11/17 exercício:2017
unidade:ee onesima Pereira de barros/Santarem
portaria nº.: 503/2017 de 13/07/2017
nome: ilzA nogueirA doS SAntoS
Matrícula:5821916/2   Período:15/11 à 29/12/17 exercício:2017
unidade:ee Pedro Alvares Cabral/Santarem
portaria nº.: 504/2017 de 13/07/2017
nome: Pedro Henrique teixeirA Pinto
Matrícula:57208458/1 Período:15/11 à 29/12/17 exercício:2017
unidade:ee rodrigues dos Santos/Santarem
portaria nº.: 507/2017 de 13/07/2017
nome: glAuCilene MotA SilvA
Matrícula:5812771/2   Período:01/11 à 15/12/17 exercício:2017
unidade:erC São raimundo/Santarem
portaria nº.: 505/2017 de 13/07/2017
nome: edil SAntoS dA SilvA
Matrícula:57211248/1  Período:01/11 à 30/11/17 exercício:2016
unidade:ee rodrigues dos Santos/Santarem
portaria nº.: 508/2017 de 13/07/2017
nome: joelitA de CAStro FerreirA
Matrícula:57210480/1  Período:15/11 à 29/12/17 exercício:2017
unidade:erC São raimundo/Santarem
portaria nº.: 506/2017 de 13/07/2017
nome: AlbA neilA MotA vinHote Pedreiro
Matrícula:5564085/2   Período:01/11 à 15/12/17 exercício:2017
unidade:ee rodrigues dos Santos/Santarem
portaria nº.: 500/2017 de 13/07/2017
nome: CleAdiAne liMA FernAndeS
Matrícula:5909254/1   Período:01/11 à 15/12/17 exercício:2017
unidade:ee n Sha Aparecida/Santarem
portaria nº.: 489/2017 de 13/07/2017
nome: SAndrA MoniCA oliveirA de SouSA
Matrícula:57208476/1  Período:15/11 à 29/12 exercício:2017
unidade:ee Almirante Soares dutra/Santarem
portaria nº.: 520/2017 de 02/08/2017
nome: Soeli SilvA
Matrícula:57208408/1  Período:15/11 à 29/12/17exercício:2017
unidade:ee rodrigues dos Santos/Santarem
portaria nº.: 502/2017 de 13/07/2017
nome: joelzilA MArA rego SAntoS
Matrícula:5734924/2  Período:15/11 à 29/12/17 exercício:2017
unidade:ee Pedro Alvares Cabral/Santarem
portaria nº.: 490/2017 de 08/05/2017
nome: AnA MAriA do SoCorro MArinHo Sodre
Matrícula:57234370/1  Período:13/11 à 27/12/17 exercício:2017
unidade:ee Maria das Merces de oliveira Conor/Castanhal
portaria nº.: 281/2017 de 08/05/2017
nome: CleilA de AlMeidA AguiAr
Matrícula:57208086/1 Período:14/11 à 28/12/17exercício:2017
unidade:eeeFM Prof Clotilde Pereira/Castanhal
portaria nº.: 264/2017 de 08/05/2017
nome: CHriStiAnY de CAStro ArAujo
Matrícula:57208087/1  Período:15/11 à 29/12/17 exercício:2017
unidade:eeeFM elcione terezinha z barbalho/Castanhal
portaria nº.: 361/2017 de 09/05/2017
nome: MAriA CelinA dA gloriA SilvA FerreirA
Matrícula:5902476/1 Período:01/11 à 15/12/17exercício:2017
unidade:eeeM Frei Miguel de bulhoes/S Miguel do guama
portaria nº.: 285/2017 de 08/05/2017
nome: oriSbelA bAtiStA CoStA
Matrícula:57208199/1 Período:19/11 à 02/01/18 exercício:2017
unidade:eeeFM Prof Clotilde Pereira/Castanhal
portaria nº.: 213/2017 de 01/08/2017
nome: MoniCA SAntoS dA SilvA tAvAreS
Matrícula:57210784/1 Período:07/11 à 06/12/17exercício:2016
unidade:10 ure/Altamira
portaria nº.: 206/2017 de 26/07/2017
nome: AntoniA AleAndrA de AguiAr
Matrícula:54187646/2  Período:01/11 à 15/12/17 exercício:2017
unidade:eeeM Polivalente/Altamira
portaria nº.: 193/2017 de 04/07/2017
nome: AureA AlveS dA SilvA
Matrícula:5896601/1  Período:28/11 à 27/12/17 exercício:2016
unidade:10 ure/Altamira
portaria nº.: 206/2017 de 07/08/2017
nome: edneuzA duArte brASil
Matrícula:57218323/1  Período:06/11 à 05/12/17 exercício:2017
unidade:eeeM gerson Peres/breves
portaria nº.: 208/2017 de 08/08/2017
nome: ivAndrA juliete MArqueS vieirA
Matrícula:5903139/1 Período:06/11 à 05/12/17 exercício:2017
unidade:13 ure/breves
portaria nº.: 307/2017 de 18/07/2017
nome: luCivAniA goMeS dA luz
Matrícula:57208792/1  Período:20/11 à 03/01/18 exercício:2017
unidade:eeeFM.jose Wilson Pereira leite/Conc. do Araguaia
portaria nº.: 321/2017 de 04/07/2017
nome: PoliAnA dA CoStA reSende
Matrícula:54183005/2 Período:06/11 à 20/12/17 exercício:2017
unidade:eeeFM. Prof. jose Wilson Pereira leite/Conc. do 
Araguaia

portaria nº.: 497/2017 de 13/07/2017
nome: rAlienY PereirA dA SilvA
Matrícula:5802997/2  Período:15/11 à 29/12/17 exercício:2017
unidade:ee Maria uchoa Martins/Santarem
portaria nº.: 486/2017 de 13/07/2017
nome: ronilSe MAriA FerreirA dA Cruz
Matrícula:5547911/2  Período:15/11 à 29/12/17 exercício:2017
unidade:5 ure/Santarem
portaria nº.: 487/2017 de 13/07/2017
nome: AntoniA gleibevAniA AguiAr
Matrícula:57208838/1   Período:01/11 à 15/12/17 exercício:2016
unidade:5 ure/Santarem
portaria nº.: 490/2017 de 13/07/2017
nome: dAnielA SiMone bArroSo PereirA
Matrícula:54180969/2  Período:15/11 à 29/12/17 exercício:2017
unidade:ee Alm Soares dytra/Santarem
portaria nº.: 509/2017 de 13/07/2017
nome: MAriA AntoniA SAntoS CAvAlCAnte
Matrícula:57208440/1  Período:15/11 à 29/12/17 exercício:2017
unidade:erC São jose/Santarem
portaria nº.: 498/2017 de 13/07/2017
nome: joAo FerreirA dA CoStA
Matrícula:6330100/1  Período:01/11 à 30/11/17 exercício:2017
unidade:ee Moraes Sarmento/Santarem
portaria nº.: 493/2017 de 13/07/2017
nome: joelMA Cruz dA CunHA
Matrícula:57210488/1 Período:15/11 à 29/12/17 exercício:2017
unidade:ee Antonio batista b Carvalho/Santarem
portaria nº.: 492/2017 de 13/07/2017
nome: FernAndo joSe Fontenele
Matrícula:6330061/1  Período:15/11 à 14/12/17 exercício:2017
unidade: ee Antonio batista b Carvalho/Santarem
portaria nº.: 491/2017 de 13/07/2017
nome: dirCeu AMoedo SilvA
Matrícula:5749697/1 Período:15/11 à 29/12/17 exercício:2017
unidade:ee Aluizio Matos Martins/Santarem
portaria nº.: 495/2017 de 13/07/2017
nome: MAriA roSildA ArAujo
Matrícula:286060/1   Período:01/11 à 15/12/17 exercício:2017
unidade:ee jader barbalho/Santarem
portaria nº.: 494/2017 de 13/07/2017
nome: jonAtHAS de FrAnCo AguiAr goMeS
Matrícula:57189927/1  Período:01/11 à 15/12/17 exercício:2017
unidade:ee Frei Ambrosio/Santarem
portaria nº.: 496/2017 de 13/07/2017
nome: joSe Figueiredo SilvA
Matrícula:227919/1  Período:01/11 à 30/11/17 exercício:2017
unidade:ee julia Passarinho/Santarem
portaria nº.: 501/2017 de 13/07/2017
nome: luzAnirA SilvA oliveirA
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portaria nº.: 317/2017 de 04/08/2017
nome: riCArdo lobAto SoAreS
Matrícula:5930634/1  Período:01/11 à 30/11/17 exercício:2017
unidade:eeeFM. Castro Alves/Santa Maria das barreiras
portaria nº.: 302/2017 de 18/07/2017
nome: CeliA ribeiro de liMA
Matrícula:57234145/1 Período:13/11 à 27/12/17 exercício:2017
unidade:eeeF 14 de Abril/Conc. do Araguaia
portaria nº.: 310/2017 de 18/07/2017
nome: joSe rAMoS de AndrAde
Matrícula:5801443/2   Período:13/11 à 27/12/17 exercício:2017
unidade:eeeFM Prof deocleciano A Moreira/Conc. do Araguaia
portaria nº.: 303/2017 de 18/07/2017
nome: ruFinA AMoriM Pinto
Matrícula:5249023/3   Período:06/11 à 20/12/17 exercício:2017
unidade: eeeFM deocleciano A Moreira/Conc. do Araguaia
portaria nº.: 309/2017 de 18/07/2017
nome: oziel dA SilvA
Matrícula:57234149/1 Período:20/11 à 03/01/18 exercício:2017
unidade:15 ure/Conc. do Araguaia
portaria nº.: 306/2017 de 18/07/2017
nome: gerSon oliveirA liMA
Matrícula:5241995/3   Período:20/11 à 03/01/18 exercício:2017
unidade:eeeM jorceli Silva Sestari/Santana do Araguaia
portaria nº.: 296/2017 de 04/07/2017
nome: MAriA dA ConCeição ribeiro troitinHo
Matrícula:57210326/1 Período:24/11 à 07/01/18 exercício:2017
unidade:eeeM deuzuita P de queiroz/redenção
portaria nº.: 299/2017 de 04/07/2017
nome: MArilene AlMeidA e SouzA ArriFAno
Matrícula:57208756/1   Período:13/11 à 27/12/17 exercício:2017
unidade:eeeFM braulia gurjão/Conc. do Araguaia
portaria nº.: 281/2017 de 28/07/2017
nome: gerAldo PereirA texeirA
Matrícula:57208778/1 Período:21/11 à 04/01/18 exercício:2017
unidade:eeeM raimundo d luiz de Moura/xinguara
portaria nº.: 283/2017 de 28/07/2017
nome: tHAtiAnA de oliveirA SilvA julio
Matrícula:57234139/1 Período:01/11 à 15/12/17 exercício:2015
unidade:Centro de educ de jov. e Adultos/xinguara
portaria nº.: 276/2017 de 28/06/2017
nome: neCiene SilvA
Matrícula:5292115/1  Período:21/11 à 04/01/18 exercício:2017
unidade: eeeM d luiz de Moura Palha/xinguara
portaria nº.: 165/2017 de 01/08/2017
nome: geneY lirA MoreirA dA SilvA
Matrícula:5890155/1 Período:01/10 à 14/11/17 exercício:2017
unidade:eeeF nossa Senhora da Saude/juruti
portaria nº.: 207/2017 de 08/08/2017
nome: roSilene evAngeliStA MAiA
Matrícula:5901217/1 Período:01/11 à 15/12/17 exercício:2017
unidade:eetePA/oriximina
portaria nº.: 280/2017 de 28/06/2017
nome: ednA veroniCA de oliveirA
Matrícula:590290/1 Período:06/11 à 20/12/17 exercício:2017
unidade:eeeM raimundo Henrique de Miranda/xinguara
portaria nº.: 208/2017 de 08/08/2017
nome:MAriA inez Monte dA Cruz
Matrícula:54191179/2  Período:01/11 à 15/12/17 exercício:2017
unidade:eeeM Amadeu burlamaqui Simoes/Alenquer
portaria nº.: 209/2017 de 10/08/2017
nome: eroniMA ribeiro AntuneS
Matrícula:5927649/1  Período:01/10 à 30/10/17 exercício:2017
unidade:eeeFM Flora teixeira/Faro

ERRAtA
ERRAtA da portaria nº.: 132/2017 de 20/01/2017
nome: PAulo oildo doS SAntoS bAtiStA
onde se lê:Periodo: 04/04/16 a 02/08/16- exercicio:2016
leia-se:Periodo:01/04/17 a 30/04/17 –exercicio:2015
Publicada no Diário Oficial nº. 33.313 de 13/02/17.

protocolo: 220235
GovERNo Do EstADo Do pARÁ

sEcREtARiA DE EstADo DE EDucAção
sEcREtARiA ADjuNtA DE GEstão DE pEssoAs

poRtARiA Nº 032/2017 – sAGEp/sEDuc
A SeCretáriA AdjuntA de geStão de PeSSoAS, no uso das 
suas atribuições que lhe foram conferidas por lei nº 8.096 de 
01/01/2015 e,
Considerando o que dispõe o decreto estadual nº 249/2011 e 
nº 1338/2015, em observância aos Art. 32 a 34 da lei 5810/94-
rju/Pa., e no Art. 41 §4º da Constituição Federal;
Considerando ainda o Parecer Conclusivo da Comissão especial 
de Avaliação de desempenho – CeSAd, instituída pela SeduC;
reSolve:
HoMologAr o resultado da Avaliação especial de desempenho, 
que considerou aprovados no estágio probatório os servidores 
abaixo relacionados, reconhecendo-os aptos para o exercício do 
cargo de provimento efetivo para o qual foram nomeados ̣:

Servidor dAtA de 
exerCÍCio

MAtrÍCulA unidAde
AdMiniStrAtivA

CArgo ConCeito

CArMeM AlveS PAz 29/04/11 57216193-2 uSe 02 eSPeCiAliStA eM eduCAção ClASSe ii boM
SiMone de oliveirA MourA 12/05/11 5889782-1 uSe 02 ProFeSSor ClASSe i exCelente
joão de CAStro tAvAreS júnior 11/02/04 54184901-1 uSe 03 ProFeSSor ClASSe ii exCelente
ronilSon nAzAreno MArinHo de SouzA 20/08/09 57220083-1 uSe 04 ProFeSSor ClASSe i boM
gilvAnA MAriA MAgAlHãeS vAnzeler 13/08/09 57220074-1 uSe 04 ProFeSSor ClASSe i exCelente
MArCelA vASConCeloS dA SilvA 06/04/09 57216138-1 uSe 04 ProFeSSor ClASSe i exCelente
MôniCA dA CoStA bello SAntoS 17/08/09 57208211-2 uSe 04 ProFeSSor ClASSe ii exCelente
AnA CriStinA tAvAreS 09/04/09 57195839-2 uSe 04 ProFeSSor ClASSe ii exCelente
jAndirA ClAúdiA SArMento de SouSA 14/04/09 5503191-2 uSe 04 ProFeSSor ClASSe ii exCelente
Antônio ubirAjArA PAz dA SilvA 16/02/09 5779170-3 uSe 04 teC. eM geStão PúbliCA exCelente
roSildA CunHA de SouzA 17/04/09 57196194-3 uSe 04 ProFeSSor ClASSe i exCelente
PláCidA CAlAndrinA AlMeidA 21/07/06 5539595-2 uSe 04 ProFeSSor ClASSe i exCelente
SuzAnA CHriStine MAtoS de MArCo e oliveirA 09/05/03 5841437-2 uSe 04 ProFeSSor ClASSe i exCelente
SHYrleY PAtrÍCiA Fiel doS SAntoS 20/08/08 57190867-2 uSe 04 ProFeSSor ClASSe iii boM
SHYrleY PAtrÍCiA Fiel doS SAntoS 18/11/08 57190867-3 uSe 04 eSPeCiAliStA eM eduCAção ClASSe iii boM
MAriA iSAbel doS SAntoS ribeiro CoelHo 28/12/06 5477557-2 uSe 04 ProFeSSor ClASSe ii exCelente
CACiAnA euzebiA dA SilvA SAntoS 04/09/08 5452260-1 uSe 04 ProFeSSor ClASSe i boM
HeloiSe elAine liMA MArtinS 08/04/09 57216354-1 uSe 04 ProFeSSor ClASSe i exCelente
luCilene dA SilvA tAvAreS dA ConCeição 23/04/09 57216334-1 uSe 04 ProFeSSor ClASSe i exCelente
MárCiA jeAne CAStro de oliveirA 26/11/08 57201640-2 uSe 04 eSPeCiAliStA eM eduCAção ClASSe i exCelente

regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se
SeCretAriA AdjuntA de geStão de PeSSoAS, 25 de goSto de 2017.

dAYSe AnA bAtiStA SAntoS
Secretária Adjunta de gestão de Pessoas

protocolo: 220551
ERRAtA DE poRtARiA Gs/sEDuc

errAtA dA PortAriA nº 855/2017-gS/SeduC, de 08/08/2017, publicada no doe nº 33439, de  17 de Agosto de 2017, que  Constituiu 
a Comissão de Avaliação de bolsa Mestrado/doutorado para o acompanhamento, avaliação e emissão de pareceres a cerca da concessão 
de licença aprimoramento profissional aos servidores do quadro de magistério.
oNDE sE lê: Artigo 2º

n° noMe do MeMbro MAtrÍCulA Função Setor

1 CreuSA bArboSA doS SAntoS 5794153-2 CoordenAdorA CoPir/SAen

2 ivone roSA CAbrAl 57208939-1 eSPeC. eM eduC. deinF/SAen

3 MAriA de FátiMA CrAvo 54953932-2 ProFa. ClASSe ii deinF/SAen

4 SilviA SAbrinA de MACedo 57202795-2 eSPeC. eM eduC. deinF/SAen

5 WAlter goMeS rodrigueS 80845287-1 ProFo. ClASSe i deinF/SAen

6 MilenA Monteiro dA SilvA 57203758-1 eSPeC. eM eduC. gAb/SAen

lEiA-sE:  Artigo 2º

n° noMe do MeMbro MAtrÍCulA Função Setor

1 CreuSA bArboSA doS SAntoS 5794153-2 CoordenAdorA CoPir/SAen

2 ivône roSA CAbrAl 57208939-1 eSPeC. eM eduC. deinF/SAen

3 MAriA de FátiMA CrAvo de SouSA 54953932-2 ProFa. ClASSe ii deinF/SAen

4 SilviA SAbrinA de CAStro MACedo 57202795-2 eSPeC. eM eduC. deinF/SAen

5 WAlter goMeS rodrigueS junior 80845287-1 ProFo. ClASSe i deinF/SAen

6 MilenA Monteiro dA SilvA 57203758-1 eSPeC. eM eduC. gAb/SAen

dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se
SeCretAriA de eStAdo de eduCAção, 23 de Agosto de 2017.
AnA ClAudiA SerruYA HAge
Secretária de estado de educação

protocolo: 220422
 GovERNo Do EstADo Do pARÁ

sEcREtARiA DE EstADo DE EDucAção
NúclEo DE licitAção

comuNicAção DE REABERtuRA
tomADA DE pREços Nº 001/2017-Nlic/sEDuc

processo nº 1076360/2016-siiG
A Secretaria de estado de educação/SeduC, através do núcleo de licitação – nliC comunica aos interessados na toMAdA de PreçoS 
nº 001/2017-nliC/SeduC, cujo objeto é reforma parcial nas áreas de circulação e salas, instalações elétrica e lógica no imóvel da 
Secretaria Adjunta de logística escolar, situado na rodovia Augusto Montenegro, km 10, localizada no município de belém-PA., que 
estava SUSPENSA conforme publicação feita no Diário Oficial do Estado do Pará nº 33.343 de 29/05/2017, que a mesma será realizada 
no dia 20/09/2017 às 10h00min.
os interessados poderão obter o novo edital a partir do dia 28/08/2017, através dos sites www.seduc.pa.gov.br e www.compraspara.
pa.gov.br. Maiores informações no núcleo de licitação - nliC através fone - fax: 0xx-91-3201-5096/3201-5195 ou pelo e-mail: seduc.
nlic@gmail.com
belém (PA), 25 de agosto de 2017.
lívia donza barroso
Presidente da Comissão especial de licitação

protocolo: 220517



 diário oFiCiAl nº 33446  43Segunda-feira, 28 de AGOSTO de 2017

téRmiNo DE víNculo DE sERviDoR
.

Ato: poRtARiA N° 2912/17, DE 21 DE AGosto DE 2017
terMino do vÌnCulo: a contar de 26.07.2017
Motivo: rescisão Contratual
orgão: univerSidAde do eStAdo do PArá
noMe do Servidor: MArCuS dAnilo FerreirA borgeS dA 
CoStA
CArgo: ProFeSSor SubStituto
ForMA de AdMiSSão: teMPorário
dAtA de AdMiSSão: 01.02.2017

Ato: poRtARiA N° 2915/17, DE 21 DE AGosto DE 2017
terMino do vÌnCulo: a contar de 01.08.2017
Motivo: rescisão Contratual
orgão: univerSidAde do eStAdo do PArá
noMe do Servidor: PAtriCiA MAgAlHAeS PereirA dA 
SilvA
CArgo: ProFeSSor SubStituto
ForMA de AdMiSSão: teMPorário
dAtA de AdMiSSão: 01.02.2016

Ato: poRtARiA N° 2921/17, DE 22 DE AGosto DE 2017
terMino do vÌnCulo: a contar de 10.08.2017
Motivo: rescisão Contratual
orgão: univerSidAde do eStAdo do PArá
noMe do Servidor: rogerio gonçAlveS de FreitAS
CArgo: ProFeSSor SubStituto
ForMA de AdMiSSão: teMPorário
dAtA de AdMiSSão: 01.02.2017

Ato: poRtARiA N° 2829/17, DE 22 DE AGosto DE 2017
terMino do vÌnCulo: a contar de 01.09.2017
Motivo: exoneração de cargo em comissão
orgão: univerSidAde do eStAdo do PArá
noMe do Servidor: PAulo Sergio CAlvo de gAlizA
CArgo: CoordenAdor AdMiniStrAtivo do CAMPuS i
ForMA de AdMiSSão: CoMiSSionAdo
dAtA de AdMiSSão: 01.06.2016
rubenS CArdoSo dA SilvA
ordenAdor

protocolo: 220265

DEsiGNAR sERviDoR

DEsiGNAção DE sERviDoREs
poRtARiA N° 2925/17, de 22 de agosto de 2017.

Art. 1º - deSignAr, os servidores desta ieS abaixo relacionados, 
para sob a presidência da primeira comporem A CoMiSSão 
PerMAnente de ACoMPAnHAMento doS ServiçoS de 
AliMentAção do CAMPuS i/uePA.
ServidoreS id. FunCionAl                                 
joSYAne brASil dA SilvA  55586725/ 2                           
elen vAneSSA CoStA dA SilvA 5891742/ 1                             
vAnderSon vASConCeloS dAntAS 54190179/ 4                           
Art. 2º - esta portaria entra em vigor a contar de 31.05.2017, 
revogadas as disposições em contrário.
rubenS CArdoSo dA SilvA
reitor dA univerSidAde do eStAdo do PArá

protocolo: 220318

DispENsA DE licitAção
.

tERmo DE DispENsA DE pRocEsso licitAtÓRio
nº dA diSPenSA: 103/2017
dAtA dA ASSinAturA: 25/08/2017
PArteS: uePA e MAgno rodrigueS bArroS.
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de captação de imagens (filmagens) e edição de vídeos 
com legendas em libras e audiodescrição e serviços de intérprete 
de libras para atender as necessidades do projeto de pesquisa.
endereço dA ContrAtAdA: quadra 04 (folha 22), 246. nova 
Marabá. CeP: 68.505-065. Marabá/PA.
vAlor: r$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
dotAção orçAMentáriA: Funcional: 78201.19.571.1452.7467 
– Fonte do recurso: 0301006579 – natureza da despesa: 
339039.
FundAMento legAl: Art. 24, xxi, da lei 8.666/93.
ordenAdor reSPonSável: rubenS CArdoSo dA SilvA

tERmo DE RAtificAção DE DispENsA DE pRocEsso 
licitAtÓRio

o reitor da universidade do estado do Pará – uePA, no uso de 
suas atribuições legais, resolve rAtiFiCAr a dispensa de processo 
licitatório, para contratação da empresa MAgno rodrigueS 
bArroS para a prestação de serviços requisitados para atender 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

poRtARiA
pRoGREssão fuNcioNAl DocENtE

poRtARiA Nº 2933/17 DE 22 DE AGosto DE 2017
noMe do Servidor: tAMirez SAntAnA Muniz
FunCionAl: 5888599-2
lotAção: CAMPuS de ConCeição do ArAguAiA
ConCeder a servidora, Progressão Horizontal, para referencia 
ii da Classe de Professor Auxiliar, com vigência retroativa a 
06.09.2016.
rubenS CArdoSo dA SilvA
reitor dA univerSidAde do eStAdo do PArá

protocolo: 220276
comitE ciENtifico DE ExtENsão

poRtARiA N° 2940/17, de 24 de agosto de 2017.
Art. 1º - deSignAr os servidores desta ieS em relação anexa 
a fim de participarem do COMITE CIENTIFICO DE EXTENSÃO 
CoMo AvAliAdoreS ad hoc PArA Seleção doS ProjetoS 
AProvAdoS no ProgrAMA CAMPuS AvAnçAdo 2017.
Art. 2º - tornAr SeM eFeito a portaria nº 2239/17 de 
14.06.2017, publicada no doe nº 33.401 de 26.06.2017.
cENtRo DE ciêNciAs sociAis E EDucAção.
AlexAndre jorge gAiA CArdoSo      
AnA ClAudiA CAldeirA tAvAreS         
AnA telMA Monteiro de SouSA
AnderSon MAdSon oliveirA MAiA
Antonio SerAFiM Azeredo
Antonio Sergio SilvA de CArvAlHo
CHriStiAn de Mello vieirA
ClAY AnderSon nuneS CHAgAS
eliete de jeSuS bArAruA SolAno
FernAndo Monteiro dA SilvA
FrederiCo dA SilvA biCAlHo
joAo dA SilvA CArneiro
joelMA queiroz dA SilvA
KAtiA MAriA doS SAntoS Melo
leA dA SilvA FerreirA
MAriA dulCiMAr de brito SilvA
oSvAndo doS SAntoS AlveS
rAiMundo AFonSo CArdoSo delgAdo
ronilSon FreitAS de SouzA
cENtRo DE ciENciAs BioloGicAs E DA sAúDE
AlbA luCiA ribeiro rAitHY PereirA
AlexAndre MAiA de FAriAS
AntoniA MArgAretH MoitA SA
CArinA guilHon SequeirA
Cilene APAreCidA de SouzA
CleA nAzAre CArneiro biCHArA
Cleide MArA FonSeCA PArACAMPoS
ednA FerreirA CoelHo gAlvAo
elAine xAvier PreSteS
gileno edu lAMeirA de Melo
ilMA PAStAnA FerreirA
joão Sérgio de SouzA oliveirA
joelMA CriStinA PArente Monteiro AlenCAr
luiz FernAndo gouveA e SilvA
MArCiA bitAr PortellA
MArgArete CArrerA bittenCourt
MAriA do SoCorro dA SilvA MotA
MAriAne Cordeiro AlveS FrAnCo
nArA MACedo botelHo
SilvAniA YuKiKo linS tAKAnASHi
vAleriA MArqueS FerreirA norMAndo
zilMA nAzAré de SouzA PiMentel
cENtRo DE ciENciAs NAtuRAis E tEcNoloGiA
AnA juliA SoAreS bArboSA
CArloS joSe CAPelA biSPo
diego AireS dA SilvA
eliAne de CAStro CoutinHo
elen vAneSSA CoStA dA SilvA
gleiCY KAren Abdon AlveS PAeS
iedo SouzA SAntoS
joSYAne brASil dA SilvA
MArCio FrAnCK de Figueiredo
MAriAnA PereirA CArneiro
renAto FerreirA CArr
rubenS CArdoSo dA SilvA

Seidel FerreirA doS SAntoS
vitor WilliAM bAtiStA MArtinS
rubenS CArdoSo dA SilvA
reitor dA univerSidAde do eStAdo do PArá

protocolo: 220325
comissão DE siNDicÂNciA

poRtARiA N° 2864/17, DE 22 DE AGosto DE 2017.
Art. 1º - ConStituir, a CoMiSSão de SindiCânCiA, para 
apurar os fatos supramencionados, composta dos seguintes 
servidores efetivos;
Presidente:     
odAliCe AguiAr CunHA id. Funcional: 6314066/ 3          teCniCo A
Membros:           
AdjAnnY eStelA SAntoS de SouzA id. Funcional: 54188895/ 1        ProFeSSor Adjunto
MAriA goretti SouSA lAMeirA id. Funcional: 55586669/ 2        ProFeSSor AuxiliAr         
Art. 2º - A comissão deverá apurar os fatos e apresentar 
relatório conclusivo no prazo legal de 30(trinta) dias, a contar 
da data de sua instalação.
Art. 3º - esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua 
publicação.
rubenS CArdoSo dA SilvA
reitor dA univerSidAde do eStAdo do PArá

protocolo: 220310

pRoGREssão fuNcioNAl técNico ADmiNistRAtivo
poRtARiA N° 2917/17, de 21 de agosto de 2017.

ConCeder a servidora nAtAliA PASSoS FernAndeS, id. 
Funcional nº 54195020-2, cargo de técnico em Pedagogia 
A - iii, lotada na Coordenadoria Administrativa do Campus 
i, Progressão Funcional por Antiguidade, período aquisitivo 
2014/2016, para referência iv da Classe A, do cargo de técnico 
em Pedagogia, integrante do quadro permanente de servidores 
técnicos, Administrativos e operacionais, da uePA, com vigência 
retroativa a 09.06.2017.

poRtARiA N° 2918/17, de 21 de agosto de 2017.
ConCeder a servidora deYziAnne duArte dA CoStA, id. 
Funcional nº 57209359-1, cargo de Auxiliar de laboratório 
b - i, lotada no Campus de barcarena, Progressão Funcional 
por Merecimento/Avaliação de Desempenho, período aquisitivo 
2014/2016, para referência ii da Classe b, do cargo de Auxiliar 
de laboratório, integrante do quadro permanente de servidores 
técnicos, Administrativos e operacionais, da uePA, com vigência 
retroativa a 01.08.2017.
rubenS CArdoSo dA SilvA
reitor dA univerSidAde do eStAdo do PArá

protocolo: 220272

coNcEssão DE Auxilio iNstAlAção
poRtARiA Nº 2919/17 DE 21 DE AGosto DE 2017

noMe do Servidor: norMA elY SAntoS beltrAo
MAtriCulA: 5794161-1
CArgo: ProFeSSor Adjunto
lotAção: dePArtAMento de CienCiAS SoCiAiS APliCAdA
ConCeder: o auxilio instalação no valor de 100% da 
remuneração da docente.
rubenS CArdoSo dA SilvA
reitor dA univerSidAde do eStAdo do PArá

protocolo: 220280

REmoção DE sERviDoR
poRtARiA Nº 2916/17 DE 22 DE AGosto DE 2017

reMover a servidora MAriA edilene PAivA doS SAntoS, id. 
Funcional n° 5911708-2, cargo de técnico A, da Coordenadoria 
Administrativa ii, para a diretoria de Administração de 
Serviços, a contar de 16.08.2017.
rubenS CArdoSo dA SilvA
reitor dA univerSidAde do eStAdo do PArá

protocolo: 220278

ADmissão DE sERviDoR
.

AdMiSSão de Servidor
tiPo: CoMiSSionAdo
Ato: Portaria n º 2830/17 de 22 de AgoSto de 2017
dAtA de AdMiSSão: 01.09.2017
noMe do Servidor: Antonio CArloS ribeiro dA SilvA 
junior
CArgo: CoordenAdor AdMiniStrAtivo do CAMPuS i
rubenS CArdoSo dA SilvA
ordenAdor

protocolo: 220267
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as necessidades do projeto de pesquisa, conforme especificações 
constantes no termo de referência e com fundamento no art. 
24, xxi, da lei nº 8.666/93.
belém (PA), 25 de agosto de 2017.
rubenS CArdoSo dA SilvA
reitor da universidade do estado do Pará

protocolo: 220073

DiÁRiA

coNcEssão DE DiÁRiAs
poRtARiA N° 2948/17 DE 24 DE AGosto DE 2017

Fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 
24.01.1994
objetivo: participar de reunião do ConSun
origeM: redenção-PA
deStino: beléM-PA
noMe do Servidor: renAto FerreirA CArr
CArgo: CoordenAdor de CAMPuS de interiorizAção - 
redenção
FunCionAl: 5719100-2
dAtA iniCio: 22.08.2017
dAtA térMino: 25.08.2017
quAntidAde: 3 e ½  (três e meia)

poRtARiA N° 2950/17 DE 24 DE AGosto DE 2017
Fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 
24.01.1994
objetivo: conduzir servidor desta ieS
origeM: beléM-PA
deStino: ACArA, CAStAnHAl e CAPitão Poço-PA
noMe do Servidor: AlexAndre nelSon FurtAdo e 
brAnCo
CArgo: MotoriStA
FunCionAl: 5899558-1
dAtA iniCio: 21.07.2017
dAtA térMino: 22.07.2017
quAntidAde: 1 e ½  (uma e meia)

poRtARiA N° 2955/17 DE 24 DE AGosto DE 2017
Fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 
24.01.1994
objetivo: participar de reuniões no instituto de ensino 
Hospital Sirio-libanês
origeM: beléM-PA
deStino: São PAulo-SP
noMe do Servidor: verA reginA dA CunHA MenezeS 
PAlACioS
CArgo: diretorA do Centro de CienCiAS bilogiCAS e dA 
SAúde
FunCionAl: 5750555-2
dAtA iniCio: 19.08.2017
dAtA térMino: 22.08.2017
quAntidAde: 3 e ½  (três e meia)

poRtARiA N° 2956/17 DE 24 DE AGosto DE 2017
Fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 
24.01.1994
objetivo: realizar visita técnica
origeM: beléM-PA
deStino: SAlvAterrA-PA
noMe do Servidor: neY CArloS PAntojA de FreitAS
CArgo: teCniCo A
FunCionAl: 5932175-1
dAtA iniCio: 24.08.2017
dAtA térMino: 25.08.2017
quAntidAde: 1 e ½  (uma e meia)

poRtARiA N° 2957/17 DE 24 DE AGosto DE 2017
Fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 
24.01.1994
objetivo: ministrar disciplina
origeM: beléM-PA
deStino: SAntAreM-PA
noMe do Servidor: MArgAretH AlveS doS SAntoS
CArgo: ProFeSSor SubStituto
FunCionAl: 5889411-2
dAtA iniCio: 19.09.2017
dAtA térMino: 01.10.2017
quAntidAde: 12 e ½ (doze e meia)
neivAldo FiAlHo do nASCiMento
ordenAdor

protocolo: 220260

sEcREtARiA DE EstADo 
DE AssistêNciA sociAl,  
tRABAlHo,  EmpREGo E RENDA

.

.

.

supRimENto DE fuNDo
.

poRtARiA N°. 1382/2017 – sEAstER, DE 25 DE AGosto 
DE 2017
nome: leAndro MendeS doS SAntoS     
Cargo: ASSiStente AdMiniStrAtivo                         
Matricula nº 57220964/5
339036: Pessoa Física: r$ 300,00
Fixar o prazo de: 60 (sessenta) dias para aplicação das 
despesas e 15 (quinze) dias para prestação de contas, contados 
a partir da expedição da ordem bancária.
Conceder Suprimento de Fundos ao servidor com o objetivo de 
efetuar a retirada de bens patrimoniais sucateados e inservíveis 
do Sine de breves.
poRtARiA N°. 1383/2017 – sEAstER, DE 25 DE AGosto 
DE 2017
nome: CArloS Alberto goMeS dA SilvA
Cargo: Servente Matricula nº 3228886/1
339036: Pessoa Física: r$ 750,00
Fixar o prazo de: 60 (sessenta) dias para aplicação das 
despesas e 15 (quinze) dias para prestação de contas, contados 
a partir da expedição da ordem bancária.
Conceder Suprimento de Fundos ao servidor com o objetivo de 
custear despesas de pronto pagamento da gerencia na rubrica.
AnA MAriA do SoCorro MAgno CunHA
Secretária de estado de Assistência Social, trabalho, emprego 
e renda

protocolo: 220500

.

.

DiÁRiA
.

poRtARiA N.° 1381/2017 – sEAstER, DE 24 DE AGosto 
DE 2017
nome: neY nelSon de PArijÓS netto Cargo: ColAborAdorA 
eventuAl
origem: beléM/PA
destino: MArAbá /PA
Período:  25 a 28/08/2017 . nº de diárias: 03 e ½ (três e meia)
objetivo: apoiar equipe para realizar ações de emissão de 
documentação civil, no município.
poRtARiA N.° 1384/2017 – sEAstER, DE 25 DE AGosto 
DE 2017
nome: diego ArMAndo SilvA doS SAntoS
Cargo: ASSiStente AdMiniStrAtivo
origem: beléM/PA
destino: MArAbá /PA
Período:  25 a 28/08/2017 .
nº de diárias: 03 e ½ (três e meia)
objetivo: acompanhar equipe técnica responsável de realizar 
ações de apoio no serviço à documentação civil, no município.
poRtARiA N.° 1385/2017 – sEAstER, DE 25 DE AGosto 
DE 2017
nome: jAiMe KizAM dA SilvA
Cargo: ColAborAdor eventuAl
origem: beléM/PA
destino: MArAbá /PA
Período:  25 a 28/08/2017 .
nº de diárias: 03 e ½ (três e meia)
objetivo: acompanhar equipe técnica responsável de realizar 
ações de apoio no serviço à documentação civil, no município.

poRtARiA N.° 1386/2017 – sEAstER, DE 25 DE AGosto 
DE 2017
nome: ederSon roberto PAtrÍCio gAMA
Cargo: ColAborAdor eventuAl
origem: beléM/PA                                                                             
destino: MArAbá /PA
Período:  25 a 28/08/2017 .
nº de diárias: 03 e ½ (três e meia)
objetivo: acompanhar equipe técnica responsável de realizar 
ações de apoio no serviço à documentação civil, no município.
AnA MAriA do SoCorro MAgno CunHA
Secretária de estado de Assistência Social, trabalho, emprego 
e renda

protocolo: 220502

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

poRtARiA
.

licENçA pRêmio
poRtARiA Nº. 819 DE 18 DE AGosto DE 2017, Servidora 
roSAngelA rodrigueS dA roSA, Matricula 54187934/1, 
Cargo Agente AdMiniStrAtivo, Período 21.08.2017 a 
19.09.2017, triênio 2010/2013, dias 30 (trinta);
poRtARiA Nº. 820 DE 23 DE AGosto DE 2017, Servidora 
leidA MAriA AireS FerreirA, Matricula 3210200/1, Cargo 
ASSiStente SoCiAl, Período 14.09.2017 a 13.10.2017, triênio 
2013/2016, dias 30 (trinta);
poRtARiA Nº. 821 DE 17 DE AGosto DE 2017, Servidora 
iSAnilde MAriA FerreirA, Matricula 3219119/1, Cargo técnico 
em Assuntos educacionais, Período 11.09.2017 a 10.10.2017, 
triênio 2012/2015, dias 30 (trinta);
poRtARiA Nº. 822 DE 18 DE AGosto DE 2017, Servidora 
roSA CeleSte bArboSA dA ConCeição, Matricula 3200078/1, 
Cargo Auxiliar Administrativo, Período 01.09.2017 a 30.09.2017, 
triênio 2007/2010, dias 30 (trinta);
poRtARiA Nº. 823 DE 18 DE AGosto DE 2017, Servidora 
SilviA HeveliSe doS SAntoS Melo, Matricula 5681910/3, 
Cargo PSiCologo, Período 04.09.2017 a 03.10.2017, triênio 
26.04.2013/2016, dias 30 (trinta);
poRtARiA Nº. 824 DE 18 DE AGosto DE 2017, Servidor 
joSe Mourão dA SilvA, Matricula 3214516/1, Cargo Auxiliar 
Administrativo, Período 18.09.2017 a 17.10.2017, triênio 
2008/2011, dias 30 (trinta);
poRtARiA Nº. 825 DE 23 DE AGosto DE 2017, Servidor 
luiz CArloS SilvA guedeS, Matricula 3219267/1, Cargo 
MotoriStA, Período 01.10.2017 a 30.10.2017, triênio 
2006/2009C, dias 30 (trinta);
poRtARiA Nº. 826 DE 23 DE AGosto DE 2017, Servidor 
MArCo Antonio rAMoS de MorAeS, Matricula 5848318/2, 
Cargo Monitor, Período 16.11.2017 a 15.12.2017, triênio 
2005/2008C, dias 30 (trinta);
SiMão Pedro MArtinS bAStoS-Presidente

protocolo: 220201

poRtARiA Nº 806 /2017-GAB/pREs BElém, 23 DE 
AGosto DE 2017.

o PreSidente dA FundAção de AtendiMento 
SoCioeduCAtivo do PArá no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas por meio da Portaria nº 773 de 10.08.2017 publicada 
no doe nº 33.438 de 16.08.2017, o disposto no art. 199 da lei 
nº 5.810/94-rju/PA e seguintes. Considerando o Memorando 
s/nº do grH de 02/05/2017, Memorando nº 198/2017-uASe/ 
Ananindeua de 22/05/2017, Parecer jurídico nº 667/2017 de 
12/06/2017, despachos do Presidente da FASePA de 14/06/2017 
e da ASPAd de 21/08/2017.reSolve:Art. 1º- deterMinAr 
a instauração de SindiCânCiA PunitivA (Processo nº 
2017/182880 - Sind nº 13/2017) com fundamento no art. 
199, a fim de apurar a infração disciplinar ocorrida na unidade 
desta Fundação;Art. 2º- deSignAr com base no art. 205 que 
os servidores MAriA vilMA CoStA de MorAeS, matrícula nº 
54195598/1, ClAYton SilvA dA SilvA, monitor, matrícula 
nº 57195296/1 e FiloMenA SoAreS de ArAújo, pedagoga, 
matrícula nº 3199274/1 todos lotados neste Órgão, que sob a 
Presidência do primeiro procederão os atos necessários a fiel 
apuração dos fatos; Art. 3º- ConCeder o prazo de 30 (trinta) 
dias com fulcro no art. 201, parágrafo único, para que a Comissão 
conclua as apurações dos fatos suscitados e apresente relatório 
Conclusivo; Art. 4º esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-
Se, dê-Se CiênCiA e CuMPrA-Se.rildo Antonio MArçAl 
CAldAS - Presidente da FASePA, em exercício.

protocolo: 220151

.

.

ADmissão DE sERviDoR
.

ADmissão: 23.08.2017
431- ContrAto Servidor teMPorário nº 447/2017
PArteS: FASePA e neuzA elAne rAbelo SAleS FerreirA
CArgo: Assistente Social
PrAzo: 12 doze) meses
oFiCio: 0185/2017-GRH/fAsEpA - processo 2017/94506 
- Autorizo/2017 de 28/03/2017
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- ContrAtAção eM CAráter de SubStituição, Servidor 
KArllA juliAnA SCerni brAgA AlveS, ASSiStente SoCiAl, 
AutorizAdA eM 28/03/2017, AtrAvéS do ProCeSSo 
94506, não ACArretAndo ACréSCiMo de deSPeSA Ao 
erário.
430- ContrAto Servidor teMPorário nº 446/2017
PArteS: FASePA e WAlderCleiA SenA PAixAo
CArgo: Assistente Social
PrAzo: 12 doze) meses
oFiCio: 0430/2017-GRH/fAsEpA - processo 2017/193056 
- Autorizo/2017 de 05/07/2017
- ContrAtAção novo Autorizo, novA vAgA, ASSiStente 
SoCiAl, AutorizAdA eM 05/07/2017, AtrAvéS do 
ProCeSSo 193056.
429- ContrAto Servidor teMPorário nº 445/2017
PArteS: FASePA e Aline oliveirA AguiAr FerreirA
CArgo: Assistente Social
PrAzo: 12 doze) meses
oFiCio: 0430/2017-GRH/fAsEpA - processo 2017/193056 
- Autorizo/2017 de 05/07/2017
- ContrAtAção novo Autorizo, novA vAgA, ASSiStente 
SoCiAl, AutorizAdA eM 05/07/2017, AtrAvéS do 
ProCeSSo 193056.
428- ContrAto Servidor teMPorário nº 444/2017
PArteS: FASePA e MArCiA nAzArenA lobAto Monteiro
CArgo: Psicólogo
PrAzo: 12 doze) meses
oFiCio: 0430/2017-GRH/fAsEpA - processo 2017/193056 
- Autorizo/2017 de 05/07/2017
- ContrAtAção novo Autorizo, novA vAgA, PSiCÓlogo, 
AutorizAdA eM 05/07/2017, AtrAvéS do ProCeSSo 
193056.
427- ContrAto Servidor teMPorário nº 443/2017
PArteS: FASePA e Kelen de CArvAlHo eSPindolA
CArgo: Psicólogo
PrAzo: 12 doze) meses
oFiCio: 0430/2017-GRH/fAsEpA - processo 2017/193056 
- Autorizo/2017 de 05/07/2017
- ContrAtAção novo Autorizo, novA vAgA, PSiCÓlogo, 
AutorizAdA eM 05/07/2017, AtrAvéS do ProCeSSo 
193056.
426- ContrAto Servidor teMPorário nº 442/2017
PArteS: FASePA e terezinHA do SoCorro MeSCouto SilvA
CArgo: Pedagogo
PrAzo: 12 doze) meses
oFiCio: 0430/2017-GRH/fAsEpA - processo 2017/193056 
- Autorizo/2017 de 05/07/2017
- ContrAtAção novo Autorizo, novA vAgA, PedAgogo, 
AutorizAdA eM 05/07/2017, AtrAvéS do ProCeSSo 
193056.
ADmissão: 22.08.2017
425- ContrAto Servidor teMPorário nº 441/2017
PArteS: FASePA e FrAnCiSCA MAriA de oliveirA de ArAujo
CArgo: Agente de Artes Práticas
PrAzo: 12 doze) meses
oFiCio: 0430/2017-GRH/fAsEpA - processo 2017/193056 
- Autorizo/2017 de 05/07/2017
- ContrAtAção novo Autorizo, novA vAgA, Agente de 
ArteS PrátiCAS, AutorizAdA eM 05/07/2017, AtrAvéS do 
ProCeSSo 193056.
424- ContrAto Servidor teMPorário nº 440/2017
PArteS: FASePA e MAriA CriStiAne trindAde doS SAntoS
CArgo: Agente de Artes Práticas
PrAzo: 12 doze) meses
oFiCio: 0433/2017-GRH/fAsEpA - processo 2017/196063 
- Autorizo/2017 de 30/05/2017
- ContrAtAção eM CAráter de SubStituição, Servidor 
edilene doS AnjoS MACHAdo, Agente de ArteS PrátiCAS, 
AutorizAdA eM 30/05/2017, AtrAvéS do ProCeSSo 
196063, não ACArretAndo ACréSCiMo de deSPeSA Ao 
erário.
ADmissão: 18.08.2017
423- ContrAto Servidor teMPorário nº 464/2017
PArteS: FASePA e rAFAel CoStA liMA
CArgo: Monitor
PrAzo: 12 doze) meses
oFiCio: 0018/2017-GRH/fAsEpA - processo 2017/3813 - 
Autorizo/2017 de 26/01/2017
- ContrAtAção eM CAráter de SubStituição, Servidor 
jeSSe ArAujo do nASCiMento, Monitor, AutorizAdA 
eM 26/01/2017, AtrAvéS do ProCeSSo 3813, não 
ACArretAndo ACréSCiMo de deSPeSA Ao erário.

422- ContrAto Servidor teMPorário nº 439/2017
PArteS: FASePA e MAriA do SoCorro dAibeS de 
vASConCeloS
CArgo: Assistente Social
PrAzo: 12 doze) meses
oFiCio: 0430/2017-GRH/fAsEpA - processo 2017/193056 
- Autorizo/2017 de 05/07/2017
- ContrAtAção novo Autorizo, novA vAgA, ASSiStente 
SoCiAl, AutorizAdA eM 05/07/2017, AtrAvéS do 
ProCeSSo 193056.
ordenAdor reSPonSável: SiMAo Pedro MArtinS bAStoS 
– PreSidente
CPF: 362.550.252-68

protocolo: 220236

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 1043, DE 25 DE AGosto DE 2017.
Processo nº 354088/2017.
objetivo: realizar visita domiciliar aos familiares de 
adolescentes, custodiados na uASe/AnAnindeuA, conforme 
justificado.
origeM: AnAnindeuA/PA – deStino: ConCeição do 
ArAguAiA-xinguárA/PA – (3,5) diáriAS
PerÍodo: 29/08/2017 a 01/09/2017
ServidoreS: giSele do SoCorro loPeS MACHAdo, 
PedAgogA, Matricula 57213379/3, e eriC dAvid MirAndA 
nASCiMento, MotoriStA, Matricula 97571233/1.
ordenAdor de deSPeSA: SiMão Pedro MArtinS bAStoS

protocolo: 220271
poRtARiA Nº 1044, DE 25 DE AGosto DE 2017.

Processo nº 364207/2017.
objetivo: orientar na elaboração do Plano Municipal de 
Atendimento Socioeducativo dos municípios de PAu d’ArCo, 
rio MAriA e bAnACH.
origeM: beléM/PA – deStino: PAu d’ArCo/PA – (3,5) 
diáriAS
PerÍodo: 29/08/2017 a 01/09/2017.
ServidoreS: SilviA MAriA gAMA FonSeCA, ASSiStente 
SoCiAl, Matricula 3219143/1, jAne gArete SArAivA 
teixeirA, Monitor, Matricula 54189614/1, e Mário 
ronAldo de liMA CArvAlHo, MotoriStA, Matricula 
54184929/3.
ordenAdor de deSPeSA: SiMão Pedro MArtinS bAStoS

protocolo: 220392
poRtARiA Nº 1042, DE 25 DE AGosto DE 2017.

Processo nº 348730/2017.
objetivo: realizar visita institucional e domiciliar aos 
familiares de adolescente, custodiado no CjM, conforme 
justificado.
origeM: AnAnindeuA/PA – deStino: PArAuAPebAS/PA – 
(2,5) diáriAS
PerÍodo: 04/09/2017 a 06/09/2017
ServidoreS: iSAni de jeSuS AMoriM CoStA, ASSiStente 
SoCiAl, Matricula 5326737/2, e dellivio CAStro 
SACrAMento, MotoriStA, Matricula 54191311/1.
ordenAdor de deSPeSA: SiMão Pedro MArtinS bAStoS

protocolo: 220133
poRtARiA: 1039- Do DiA 24/08/2017 –

objetivo: reAlizAr viSitA doMiCiliAr AoS FAMiliAreS 
de AdoleSCente CuStodiAdo nA Sl-SAntAreM (Processo  
356398/2017-Mem 137/2017-Sl-SAntAreM)
 Servidor(A): verA luCiA tAvAreS SilvA
CArgo: ASSiStente SoCiAl -  MAtriCulA: 3208753/ 2
Servidor:jeFFerSon AdriAno SilvA veloSo
CArgo: MotoriStA -  MAtriCulA: 97571422/ 1
origeM: SAntAreM/PA  -  deStino:Monte Alegre/PA
PeriÓdo de viAgeM:  28 A 29/08/2017   -  diáriAS-1,5
ordenAdor de deSPeSAS:SiMão Pedro MArtinS bAStoS

protocolo: 220208
poRtARiA Nº 1045, DE 25 DE AGosto DE 2017.

Processo nº 365932/2017.
objetivo: Apresentar adolescente, custodiado no CSeM, em 
audiência designada judicialmente.
origeM: beléM/PA – deStino: novo rePArtiMento/PA – 
(1,5) diáriA
PerÍodo: 27/08/2017 a 28/08/2017.
ServidoreS: norMA SouzA dA SilvA, ASSiStente SoCiAl, 
Matricula 5918221/2, Miguel MAriAno AMoriM doS SAntoS, 
Monitor, Matricula 57225356/3, e jAiro SouzA dA SilvA, 
MotoriStA, Matricula 5900437/2.
ordenAdor de deSPeSA: SiMão Pedro MArtinS bAStoS

protocolo: 220464

outRAs mAtéRiAs
.

REvoGAção DE licitAção
 A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará - FASePA, 
no uso de suas atribuições legais e, considerando os autos do 
Processo Administrativo nº 2017/217971, cujo objeto é aquisição 
de benS PerMAnenteS: televiSoreS, dvd’S, CAixAS de 
SoM e APArelHo teleFoniCo para todas as unidades da 
FASEPA com entrega única, conforme especificações e definições 
mínimas constantes no termo de referência, Anexo i, resolve:
 revogar o referido Pregão eletrônico nº 21/2017, considerando 
o teor do parecer nº 467/2017 da Procuradoria jurídica as folhas 
208 a 211, com fundamento no Artigo 49 da lei nº 8.666/93.
belém, 25 de julho de 2017.
rildo Antonio MArçAl CAldAS
Presidente da FASePA, em exercício

protocolo: 220168

sEcREtARiA DE EstADo DE 
justiçA E DiREitos HumANos

.

.

.

licENçA pARA tRAtAmENto DE sAúDE
poRtARiA N0 0137/2017-GGp/sEjuDH                              

Belém (pA), 23 de agosto de 2017
o SeCretário de eStAdo de juStiçA e direitoS HuMAnoS, 
no uso de suas atribuições legais e,
ConSiderAndo o laudo medico pericial  de n°189022A/1,
reSolve:
ConCeder 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde 
a servidora lAurA MAriA CArvAlHo CAlS MArqueS, matrícula 
n0 57202302/1, ocupante do cargo de Psicólogo, no período de 
04.08.2017 a 02.09.2017.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
MiCHell MendeS durAnS dA SilvA
Secretário de estado de justiça e direitos Humanos.

protocolo: 220100
DiÁRiAs

poRtARiA Nº 121/2017
objetivo: viagem para participarem das atividades da 9ª 
parada do orgulho lgbt.
FundAMento legAl: Art. 4º da lei Federal 8.162/91
origeM: belém/PA
deStino:  Marabá/PA
Servidor:
• RAFAEL OSÓRIO VENTIMIGLIA DOS SANTOS; CARGO: 
Secretário do Conselho da diversidade-CedS; PerÍodo: 
25/08/2017 a 28/08/2017; quantidade de diárias: 3,5
ordenAdor: MiCHell MendeS durAnS dA SilvA
Secretário de estado de justiça e direitos Humanos

protocolo: 220104
DiÁRiAs

poRtARiA Nº 122/2017
objetivo: Para participarem das atividades da 9ª parada do 
orgulho lgbt.
FundAMento legAl: Art. 145 da lei nº 5.810/94.
origeM: belém/PA
deStino:  Marabá/PA
Servidor:
• JOSÉ ROBERTO CHAVES PAES: CARGO: Gerente; MAT: 
5928914; PerÍodo: 25/08/2017 a 28/08/2017; quantidade de 
diárias: 3,5.
• PEDRO JOSÉ SILVA DA SILVA; CARGO: Motorista; MAT: 
57216173; PerÍodo: 25/08/2017 a 28/08/2017; quantidade 
de diárias: 3,5.
ordenAdor: MiCHell MendeS durAnS dA SilvA
Secretário de estado de justiça e direitos Humanos

protocolo: 220106

outRAs mAtéRiAs

poRtARiA N0 138/2017-GGp/sEjuDH           
BElém (pA), 24 DE AGosto DE 2017.

o SeCretário de eStAdo de juStiçA e direitoS HuMAnoS, 
no uso de suas atribuições legais e,
ConSiderAndo o memorando nº. 017/2017- dCdH./SejudH, 
de 18.08.2017,
reSolve:
trAnSFerir, por necessidade do serviço, o período de gozo 
de férias do servidor rAiMundo FAriAS de oliveirA junior, 
matrícula funcional n°.54197436/2, concedido por meio da 
Portaria n°. 126/2017-ggP/SejudH, de 10.08.2017, publicada 
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no doe n°. 33.440 de 18.08.2017, do período de 25.09.2017 
a 24.10.2017, referente ao exercício 2017, para momento 
oportuno.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
micHEll mENDEs DuRANs DA silvA
Secretário de estado de justiça e direitos Humanos.

protocolo: 220132
poRtARiA N°139/2017-GGp/sEjuDH                                              

Belém (pA), 24 de agosto de 2017.
o SeCretário de eStAdo de juStiçA e direitoS HuMAnoS, 
no uso de suas atribuições legais e,
ConSiderAndo o Artigo n°. 81 da lei 5.810/1994 e o laudo 
médico nº. 188864A/2,
reSolve:
ConCeder 32 (trinta e dois) dias de licença Saúde à servidora 
CriStiAne MAiA do eSPÍrito SAnto, matrícula n0 57202664/2, 
ocupante do cargo de técnico em gestão Pública - Pedagogia, no 
período de 31/07/2017 a 31/08/2017.
regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
MiCHell MendeS durAnS dA SilvA
Secretário de estado de justiça e direitos Humanos.

protocolo: 220135

sEcREtARiA DE EstADo 
DE DEsENvolvimENto 
EcoNômico, miNERAção E 
ENERGiA

.

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

DEsiGNAR sERviDoR
poRtARiA Nº 083/2017-GGA/sEDEmE,

25 DE AGosto DE 2017
Art. 1º - deSignAr o servidor rAiMundo Sérgio de MenezeS 
SAntoS, identidade funcional nº 5889260/5, para acompanhar 
o Convênio 04/2017-SedeMe, celebrado com a CâMArA de 
dirigenteS lojiStAS de CAPAneMA-Cdl, referente ao apoio 
financeiro por parte da SEDEME na realização da 21º Liquida 
geral - Capanema, a partir do dia 01 de Agosto de 2017.
Art. 2º designar CéliA nASCiMento doS SAntoS, matricula 
nº 716332/1, para, na ausência do titular, exercer o encargo de 
substituto.
dYjAne CHAveS doS SAntoS AMArAl
Secretária Adjunta de gestão Administrativa

protocolo: 220493

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

ERRAtA
.

tERmo ADitivo A coNtRAto puBlicADo No DoE Nº 
33444 DE 24.08.2017, pRotocolo 219108.

onde se lê: terMo Aditivo n°: 4°.
leia-se: terMo Aditivo n°: 3°.
ordenador: olavo rogério bastos das neves.

protocolo: 220173

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO 
PARÁ

.

.

.

poRtARiA
.

poRtARiA Nº 373/17 de 25.08.2017. 
noMeAr o Sr. diego loureiro dos Santos, CPF n° 895.847.912-
49, para o cargo de Secretário de diretoria, geP-dAS.0.11.1, 
nesta juCePA a partir da data de publicação desta portaria, 
conforme Processo Administrativo n° 2017/353133. Cilene 
MoreirA SAbino de oliveirA-Presidente

protocolo: 220150

poRtARiA Nº 385/17 DE 25.08.2017. 
Art. 1º noMeAr, o servidor enoK CorrêA rêgo, matrícula nº 
2022362/1, para o cargo de Coordenador reg. Cilene MoreirA 
SAbino de oliveirA-Presidente

protocolo: 220454

.

.

licENçA pRêmio
.

poRtARiA Nº 370/17 de 23.08.2017. Art. 1º ConCeder 
licença Prêmio de 30 (trinta) dias a servidora Marlene Fernandes 
da Cunha, matrícula nº 2022222/1, Assistente Administrativo, 
período de 11/09/2017 à 10/10/2017, referente ao período 
aquisitivo de 15/01/2012 à 14/01/2015, conforme Processo 
Administrativo nº 2017/349794. Cilene MoreirA SAbino de 
oliveirA-Presidente

protocolo: 220390

poRtARiA Nº 371/17 de 23.08.2017. Art. 1º ConCeder 
licença Prêmio de 30 (trinta) dias a servidora Sônia Maria 
Cavalcante Mendes Costa, matrícula nº 5112311/2, Auxiliar 
técnico, período de 23/10/2017 a 21/11/2017, referente ao 
período aquisitivo de 21/01/2003 a 20/01/2006, conforme 
processo nº 2017/336249. Cilene MoreirA SAbino de 
oliveirA-Presidente

protocolo: 220394

DEsiGNAR sERviDoR
.

poRtARiA Nº 36917 DE 23.08.2017. 
Artigo 1°. deSignAr os servidores PAulA KAroline ArAújo 
MotA, Colaborador, CPF n° 938.589.062-04, (ud Capitão Poço) 
e KArlA eliSângelA CAvAlCAnte SilvA, Colaborador, CPF n° 
808.177.423-87, (ud São Miguel do guamá), para proferir decisões 
e análise de processos de rito singular, autenticação de instrumentos 
de escrituração empresariais e assinar livros mercantis. Artigo 2°. 
os efeitos desta portaria retroagem ao dia 12/07/2017. Cilene 
MoreirA SAbino de oliveirA-Presidente

protocolo: 220387

.

.

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 383/17 de 25.08.2017. Art. 1º ConCeder 3 
e ½ (uma e meia) diárias, no valor de r$ 472,50 (quatrocentos 
e setenta e dois reais e cinquenta centavos) aos servidores, 
edson galdino, Coordenador regional, matricula n° 7565275/1, 
CPF n° 596.322.752-68 e Fabiane da Silva torres, Assistente 
Administrativo, matricula n° 07122-1 e CPF n° 879.053.102-72, 
no período de 26/08/17 a 29/08/17 os servidores participarão 
do treinamento do Programa “junta digital” na Sede da juCePA 
em belém/Pa, conforme processo n°. 2017/360947. Art. 2º As 
despesas com as diárias e passagens serão custeadas pelo SiPri 
- Sindicato empresarial de Produtos rurais de itaituba. Cilene 
MoreirA SAbino de oliveirA-Presidente

protocolo: 220397
poRtARiA Nº 384/17 de 25.08.2017. Art. 1º ConCeder 
aos servidores, Pedro Sérgio naves bertonsim, CPF nº 
642.520.431-15 e Annanda Wellen de Farias gomes da Costa, 
CPF nº 001.449.112-56, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, no valor 
de r$ 607,50 (seiscentos e sete reais e cinquenta centavos), no 
período de 25/08/17 a 29/08/17, os mesmos irão participar do 
treinamento do Programa “juntA digitAl” na Sede da juCePA 
em belém/Pa, conforme processo n°. 2017/359601. Art. 2º 
As despesas com as diárias e passagens serão custeadas pela 
ASPCONPA - Associação dos Profissionais de Contabilidade de 
Parauapebas. Cilene MoreirA SAbino de oliveirA-Presidente

protocolo: 220401
poRtARiA Nº 375/17 de 25.08.2017. Art. 1º ConCeder 2 
e ½ (uma e meia) diárias, no valor de r$ 337,50 (trezentos 
e trinta e sete reais e cinquenta centavos) ao servidor, Paolo 
gomes de Almeida júnior, Coordenadora regional, matricula n° 
5924823/1, CPF n° 006.114.151-86, no período de 27/08/17 a 
29/08/17, a servidora participara do treinamento do Programa 
“junta digital” na Sede da juCePA em belém/Pa, conforme 
processo n°. 2017/359014.Art. 2º As despesas com as diárias e 
passagens serão custeadas pela ACiAPA - Associação Comercial 
e empresarial de xinguara.Cilene MoreirA SAbino de 
oliveirA-Presidente

protocolo: 220320
poRtARiA Nº 379/17 de 25.08.2017. Art. 1º ConCeder 2 e 
½ (uma e meia) diárias, no valor de r$ 337,50 (trezentos e trinta 
e sete reais e cinquenta centavos) aos servidores, enock Correa 
rego, Assistente Administrativo, matricula n° 2022362/1, CPF n° 
033.969.322-34 e jucivane da Mota Costa, técnica do registro 
Mercantil, matricula n° 5897116/2 e CPF n° 694.378.152-91, 
os servidores participarão do treinamento do Programa “junta 
digital” na Sede da juCePA em belém/Pa, conforme processo n°. 
2017/360018. Art. 2º As despesas com as diárias e passagens 
serão custeadas pela ACeS - Associação Comercial e empresarial 
de Santarém.Cilene MoreirA SAbino de oliveirA-Presidente

protocolo: 220333

poRtARiA Nº 377/17 de 25.08.2017. Art. 1º ConCeder 2 
e ½ (uma e meia) diárias, no valor de r$ 337,50 (trezentos e 
trinta e sete reais e cinquenta centavos) a servidora, jusinete 
Silva rodrigues Pereira, Coordenadora regional, matricula n° 
0100945, CPF n° 615.121.332-72, no período de 27/08/17 a 
29/08/17, a servidora participara do treinamento do Programa 
“junta digital” na Sede da juCePA em belém/Pa, conforme 
processo n° 2017/358990. Art. 2º As despesas com as diárias e 
passagens serão custeadas pela ACiACCA - Associação Comercial 
industrial e Agropastoril de Canãa dos Carajas. Cilene MoreirA 
SAbino de oliveirA-Presidente

protocolo: 220307

poRtARiA Nº 378/17 de 25.08.2017. Art. 1º ConCeder 2 
e ½ (uma e meia) diárias, no valor de r$ 337,50 (trezentos 
e trinta e sete reais e cinquenta centavos) a servidora, Adely 
viviane démetrio dos Santos, Coordenadora regional, matricula 
n° 5933889/1, CPF n° 657.677.722-15, no período de 27/08/17 
a 29/08/17, os servidores participarão do treinamento do 
Programa “junta digital” na Sede da juCePA em belém/Pa, 
conforme processo n° 2017/362162. Art. 2º As despesas com 
as diárias e passagens serão custeadas pela ACit - Associação 
Comercial e industrial de tucuruí/PA.Cilene MoreirA SAbino 
de oliveirA-Presidente

protocolo: 220330

poRtARiA Nº 389/17 de 25.08.2017. Art. 1º ConCeder 2 
e ½ (uma e meia) diárias, no valor de r$ 337,50 (trezentos e 
trinta e sete reais e cinquenta centavos) a servidora, vanessa 
lopes da Silva, CPF n° 002.471.673-12, no período de 27/08/17 
a 29/08/17, a servidora participara do treinamento do Programa 
“junta digital” na Sede da juCePA em belém/Pa, conforme 
processo n°. 2017/362263. Cilene MoreirA SAbino de 
oliveirA-Presidente

protocolo: 220435
poRtARiA Nº 374/17 de 25.08.2017. Art. 1º ConCeder 2 
e ½ (uma e meia) diárias, no valor de r$ 337,50 (trezentos e 
trinta e sete reais e cinquenta centavos) a servidora, Maria da 
Conceição da Silva Maues, Coordenadora regional, matricula n° 
5904193/1, CPF n° 595.811.742-49, no período de 27/08/17 a 
29/08/17, a servidora participara do treinamento do Programa 
“junta digital” na Sede da juCePA em belém/Pa, conforme 
processo n°. 2017/359172.Art. 2º As despesas com as diárias 
e passagens serão custeadas pela AConteCtrA - Associação 
dos Contadores e técnicos em Contabilidade da transamazônica. 
Cilene MoreirA SAbino de oliveirA-Presidente

protocolo: 220313

poRtARiA Nº 376/17 de 25.08.2017. Art. 1º ConCeder 2 e 
½ (uma e meia) diárias, no valor de r$ 337,50 (trezentos e trinta 
e sete reais e cinquenta centavos) aos servidores, gilson Felix 
gaby bogea, Coordenador regional, matricula n° 55589423/1, 
CPF n° 151.665.112-04, lívio dos Santos queiroz, Assistente do 
registro Mercantil, matricula n° 5930754/1 e CPF n° 427.568.982-
87, janeth galvão rodrigues Mourão, Coordenadora regional, 
matricula n° 5522617/3 e CPF n° 123.568.672-87, valeria Silva 
Ferreira, técnico do registro Mercantil, matricula n° 5925237/1 
e CPF n°790.893.562-15, Antônio vandelson de oliveira dos 
Santos, Colaborador, CPF n° 761.774.912-00, elcilia de Sousa 
Costa, CPF nº 329.590.102-30 e duane da Silva Ferreira, 
Coordenador regional, CPF n° 007.746.762-05, no período de 
27/08/17 a 29/08/17, os servidores participarão do treinamento 
do Programa “junta digital” na Sede da juCePA em belém/Pa, 
conforme processo n°. 2017/354119. Cilene MoreirA SAbino 
de oliveirA-Presidente

protocolo: 220323

poRtARiA Nº 390/17 de 25.08.2017. Art. 1º ConCeder 2 
e ½ (duas e meia) diárias, no valor de r$ 337,50 (trezentos e 
trinta e sete reais e cinquenta centavos) aos servidores, Angelita 
Samilly da Silva lima, CPF n° 011.200.892-55, Coordenadora 
regional e Ana Paula Almeida da Costa, CPF n° 004.909.012-71, 
técnico do registro Mercantil, para participarem do treinamento 
do Programa “junta digital” na Sede da juCePA em belém/
Pa, no período de 27/08 a 29/08/2017, conforme processo n°. 
2017/364805. Art. 2º As despesas com diárias e passagens serão 
custeadas pelo Sindicato do Comércio de Capanema e regiões 
guajarina, Salgado e bragantina – Pará. Cilene MoreirA 
SAbino de oliveirA-Presidente

protocolo: 220483

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

poRtARiA Nº 386/17 de 25.08.2017. Art. 1º noMeAr, o 
servidor Márcio Pompeu bendelack, CPF n°. 648.183.302-72, 
para o cargo de Coordenador regional, geP-dAS.0.11.3, a 
partir de 24.08.2017, conforme processo 2017/363263. Cilene 
MoreirA SAbino de oliveirA-Presidente

protocolo: 220437
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sEcREtARiA DE EstADo DE 
DEsENvolvimENto uRBANo E 
oBRAs púBlicAs

.

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA DE poRtARiA
PortAriA nº. 487/2017, de 24 de AgoSto de 2017.
PubliCAdA no doe nº. 33.445 de 25/08/2017.
onde se lê: PortAriA nº. 487/2017
leia-se:      PortAriA nº. 488/2017

protocolo: 220097

.

.

ApostilAmENto
.

6º tERmo DE ApostilAmENto
Contrato: 048/2013 – Construção dos Hospitais dr. Abelardo 
Santos, no município de belém e regional do tapajós, no 
município de itaituba, neste estado.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. 
art. 65, § 8º da lei nº 8.666/93.  .
Percentual do reajuste: 7,9078%, 14,3404% e 22,0682%.
Período de execução: 03/05/2014 a 02/05/2015, 03/05/2015 a 
02/05/2016 e 03/05/2016 a 02/05/2017, respectivamente.
dotação orçamentária: 90101 10.302.1427.7582 449051 0101
data de Assinatura: 25/08/2017
Contratada: Paulitec Construções ltda          
ordenador: ruy Klautau de Mendonça
Secretário de estado de desenvolvimento urbano e obras 
Públicas

protocolo: 220545

.

.

DiÁRiA
.

REsumo DA poRtARiA Nº 489/2017, DE 25 DE AGosto 
DE 2017

Fundamento legal: Art. 145 da lei 5.810/94   
Processo: nº 2017/350997, de 16/08/2017
Servidor: Maria Cláudia demétrio gaia
Matrícula: 55588816/5
Cargo/Função: técnico em gestão de infraestrutura
objetivo: Participar do Seminário de desenvolvimento urbano
Período(s): 21/08 a 24/08/2017.
diárias: 3,5
destino(s): belém/Pa
ordenador de despesas: Pedro Abilio torreS do CArMo

protocolo: 220179
REsumo DA poRtARiA Nº 491/2017, DE 25 DE AGosto 

DE 2017
Fundamento legal: Art. 145 da lei 5.810/94   
Processo: nº 2017/364559, de 24/08/2017
Servidor: Paulo Francinette Marques
Matrícula: 6661/1
Cargo/Função: tgie-engenheiro Civil
objetivo: Fiscalizar a obras de construção do Hospital de 
Pequeno Porte
Período(s): 04/09 a 06/09/2017.
diárias: 2,5
destino(s): Altamira/Pa (Castelo de Sonhos)
ordenador de despesas: Pedro Abilio torreS do CArMo

protocolo: 220191
REsumo DA poRtARiA Nº 490/2017, DE 25 DE AGosto 

DE 2017
Fundamento legal: Art. 145 da lei 5.810/94
Processo: 2017/364391, de 24/08/2017
Servidor: Francisco de Assis rodrigues Pacheco
Matrícula: 55589512/3                                                     
Cargo/Função: Coordenador
objetivo: Fazer visita técnica de acompanhamento para 
implementação do PMgirS, do Programa de Coleta Seletiva
Período(s): 05/09 a 06/09/2017
diárias: 1,5
destino(s): ulianópolis/Pa
ordenador de despesas: MArCio SilvA viAnA ArAujo

protocolo: 220198

.

outRAs mAtéRiAs
.

ExtRAto DA NotA DE EmpENHo N.º 2017NE01272 – 
coNtRAto Nº 35/2015

PArteS:
Secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras 
Públicas - CnPj 03.137.985/0001-90;
Face engenharia ltda epp - CnPj 14.440.545/0001-23
objeto: reforma do telhado e SPdA do Hangar ten César, na 
base, Município de belém, estado do Pará
juStiFiCAtivA: necessidade de saldar contrato a ser liquidado 
em favor da Contratada e a não possibilidade de realização de 
apostilamento.
dotAção orçAMentáriA: 07101 04.451.1424.7552 0101 
449051
vAlor: r$ 3.000,00
dAtA dA ASSinAturA: 25/08/2017
ordenAdor reSPonSAvel: ruy Klautau de Mendonça
Secretário de estado de desenvolvimento urbano e obras 
Públicas

protocolo: 220137
ExtRAto DA NotA DE EmpENHo N.º 2017NE01284 – 

coNtRAto Nº 50/2016
PArteS:
Secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras 
Públicas - CnPj 03.137.985/0001-90;
quatror CF ltda epp - CnPj 03.513.480/0001-82
objeto: Construção de um Campo de Futebol na base – i 
Comar, na cidade de belém, neste estado.
juStiFiCAtivA: necessidade de saldar contrato a ser liquidado 
em favor da Contratada e a não possibilidade de realização de 
apostilamento.
dotAção orçAMentáriA: 07101 04.451.1424.7552 0101 
449051
vAlor: r$ 123.604,20
dAtA dA ASSinAturA: 25/08/2017
ordenAdor reSPonSAvel: ruy Klautau de Mendonça
Secretário de estado de desenvolvimento urbano e obras 
Públicas

protocolo: 220178

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 
PARÁ

.

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto N° 40/2017.
objeto: Prestação de serviços externos de mensageiro 
motorizado (Motoboy), com cessão de mão de obra e 
fornecimento de veículo (tipo motocicleta), além dos demais 
equipamentos e materiais necessários a realização de serviços 
de transporte de objetos, para a realização de serviços de 
entrega de expedientes junto às unidades da Companhia de 
Saneamento do Pará e instituições ou entidades públicas e 
privadas, localizadas nos municípios de belém, Ananindeua 
e Marituba, no estado do Pará, excluindo-se as atividades de 
recebimento, transporte e entrega
valor: r$40.599,96 (quarenta mil e quinhentos e noventa e 
nove reais e noventa e seis centavos)
data da Assinatura: 24/08/2017.
Classificação do objeto: outros.
Contratada: o2 Speed encomendas expressas ltda – me.
ordenador: Cláudio luciano da rocha Conde.

protocolo: 220539

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

Aviso DE REtificAção DE EDitAl
tomADA DE pREços N° 002/2017 – cpl/cosANpA

objeto: A presente licitação tem como objeto, sob regime de 
empreitada integral, do tipo “téCniCA e Preço” a Contratação 
de empresa de engenharia especializada em projetos de 
saneamento básico para elaboração de projeto executivo para 

melhoria e ampliação do sistema de abastecimento de água da 
cidade de Castanhal, no estado do Pará, conforme projeto básico 
disponível e o cadastro das unidades do sistema existente, a ser 
fornecidos pela CoSAnPA.AlterAção item 14.3.8.4 do edital:
onde se lê: igual ou inferior de 0,5
leia-se: igual ou inferior de 0,6
os demais itens do edital, bem como de seus anexos, 
permanecem inalterados.
O Edital e seus anexos retificados estão disponíveis, no site da 
Companhia de Saneamento do Pará- CoSAnPA (www.cosanpa.
pa.gov.br), ou ainda junto a comissão de licitação, no horário de 
08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00.
belém/PA, 25 de agosto de 2017.
Ana beatriz de Souza oliveira
Presidente da Comissão Permanente de licitação
Claudio luciano da rocha Conde
Presidente da Companhia de Saneamento do Pará

protocolo: 220484
Aviso DE REtificAção DE EDitAl

tomADA DE pREços N° 003/2017 – cpl/cosANpA
objeto: A presente licitação tem como objeto, sob regime de 
empreitada integral, do tipo “téCniCA e Preço” a Contratação 
de empresa de engenharia especializada em projetos de 
saneamento básico para elaboração de Projeto básico para 
Ampliação do Sistema de Abastecimento de água do Setor águas 
lindas e Setor uirapuru, no município de Ananindeua, no estado 
do Pará. AlterAção item 14.3.8.4 do edital:
onde se lê: igual ou inferior de 0,5
leia-se: igual ou inferior de 0,6
os demais itens do edital, bem como de seus anexos, 
permanecem inalterados.
O Edital e seus anexos retificados estão disponíveis, no site da 
Companhia de Saneamento do Pará- CoSAnPA (www.cosanpa.
pa.gov.br), ou ainda junto a comissão de licitação, no horário de 
08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00.
belém/PA, 25 de agosto de 2017.
Ana beatriz de Souza oliveira
Presidente da Comissão Permanente de licitação
Claudio luciano da rocha Conde
Presidente da Companhia de Saneamento do Pará

protocolo: 220486

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
ciêNciA, tEcNoloGiA E 
EDucAção pRofissioNAl E 
tEcNolÓGicA

.

.

.

ERRAtA
.

Fica retificado na Portaria nº 230 de 30/08/2017, publicada no 
d.o.e. nº  33.444, de 24/08/2017
onde se lê: ConSiderAndo ainda os termos do Processo nº 
2017/228522                         
leia-se: ConSiderAndo ainda os termos do Processo nº 
2017/ 233024.
dê-Se CiênCiA, regiStre-Se, Publique-Se e CuMPrA-Se.
Secretaria de estado de Ciência, tecnologia e educação 
Profissional e Tecnológica, em 24 de maio de 2017.

protocolo: 219563

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

REsultADo
EDitAl DE cHAmAmENto púBlico N° 02/2017

EDitAl DE cREDENciAmENto DE pRofissioNAis 
eSPeCiAlizAdoS PArA PreStAção de ServiçoS de 
inStrutoriA, CoordenAção ACAdêMiCA e APoio ÀS 
AtividAdeS AdMiniStrAtivAS PArA AtendiMento ÀS 
deMAndAS do ProgrAMA PArá ProFiSSionAl, SeM gerAção 
de vÍnCulo eMPregAtÍCio CoM o eStAdo do PArá.
o CoMitê geStor interSeCretAriAl de eduCAção 
ProFiSSionAl e teCnolÓgiCA do eStAdo do PArá 
(CgieP), no uso de suas atribuições e em conformidade com 
a lei nº 8.427, de 16 de novembro de 2016, torna público o 
resultado dos ProFiSSionAiS HAbilitAdoS no editAl de 
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CHAMAMento PúbliCo n° 02/2017 para integrar o cadastro de 
bolsistas que prestarão, condicionados à existência de demandas 
que justifiquem a celebração do termo de concessão de bolsa, 
serviços de instrutoria, coordenação e apoio às atividades 
administrativas, em vista do atendimento às demandas do 
Programa Pará Profissional.
informações mais detalhadas podem ser consultadas no 
endereço http://www.sectet.pa.gov.br
1. resultado da avaliação de títulos, na seguinte ordem: 
classificação final no Edital, nome do candidato, e nota final da 
avaliação, separados por ponto-e-vírgula (“;”) e os candidatos 
separados por barra (“/”).
vAgA 01: 1; Sérgio rômulo do lago vieira; 23,00 / 2; Matheus 
Augusto oliveira Mattos; 5,25.
vAgA 02: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 03: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 04: 1; verena Maria Aquino de queiróz; 7,50 / 2; Carla 
nely bentes Cavalcante; 7,50.
vAgA 05: 1; verena Maria Aquino de queiróz; 7,50.
vAgA 06: 1; verena Maria Aquino de queiróz; 7,50.
vAgA 07: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 08: 1; josé gonçalves dos Santos Paes; 5,0.
vAgA 09: 1; bruno ribeiro da Silva junior; 6,50.
vAgA 10: 1; Francisco Samorek; 11,25 / 2; josé gonçalves dos 
Santos Paes; 5,0.
vAgA 11: 1; Maria zelia Machado damasceno; 8,50.
vAgA 12: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 13: 1; lidia Mara Pereira Abrahim; 12,50 / 2; lucilene de 
Carvalho Sousa; 7,50.
vAgA 14: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 15: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 16: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 17: 1; rudson negrão Fonseca; 6,00.
vAgA 18: 1; verena Maria Aquino de queiróz; 7,50 / 2; Carla 
nely bentes Cavalcante; 7,50.
vAgA 19: 1; verena Maria Aquino de queiróz; 7,50.
vAgA 20: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 21: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 22: 1; josé gonçalves dos Santos Paes; 5,00.
vAgA 23: 1; laercio bezerra Falcão neto; 5,25 / 2; natascha 
Penna dos Santos; 5,00.
vAgA 24: 1; glauce vitor da Silva; 5,00.
vAgA 25: 1; Cleber gomes da Silva; 5,50 / 2; laercio bezerra 
Falcão neto; 5,25 / 3; natascha Penna dos Santos; 5,00.
vAgA 26: 1; natascha Penna dos Santos; 5,00.
vAgA 27: 1; Simone Figueira Moreira; 8,00 / 2; bruno ribeiro da 
Silva junior; 6,50 / 3; Andreia luciana Martins Saldanha; 6,00.
vAgA 28: 1; Francisco Samorek; 11,25 / 2; Simone Figueira 
Moreira; 8,00 / 3; risonete Siqueira da Cruz; 5,75.
vAgA 29: 1; Maria zelia Machado damasceno; 8,50 / 2; 
Simone Figueira Moreira; 8,00
vAgA 30: 1; Simone Figueira Moreira; 8,00 / 2; lucilene de 
Carvalho Sousa; 7,50
vAgA 31: 1; lidia Mara Pereira Abrahim; 12,50 / 2; lucilene de 
Carvalho Sousa; 7,50
vAgA 32: 1; leda Maria Correia de Cerqueira; 8,75.
vAgA 33: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 34: 1; Carla nely bentes Cavalcante; 7,50.
vAgA 35: 1; leda Maria Correia de Cerqueira; 8,75.
vAgA 36: 1; leda Maria Correia de Cerqueira; 8,75.
vAgA 37: 1; Adriano doce dias benmuyal; 10,50.
vAgA 38: 1; laercio bezerra Falcão neto; 5,25 / 2; jose 
goncalves dos Santos Paes; 5,00
vAgA 39: 1; lourivan Carneiro de Souza; 11,00 / 2; Claudio da 
graça Furtado junior; 10,50 / 3; jackeline de Carvalho guedes; 
8,50 / 4; Marcos Aurelio dos Santos; 8,25
vAgA 40: 1; Sérgio rômulo do lago vieira; 14,00 / 2; Michel 
de Moraes gouvea; 8,75 / 3; erick leão de Melo; 8,00 / 4; 
grazielle tigre de Souza; 5,75 / 5; Matheus Augusto oliveira 
Mattos; 5,25
vAgA 41: 1; Sheila lira Pena rojas; 5,00.
vAgA 42: 1; Maria Adriana Freire ribeiro; 13,00 / 2; Claudio 
da graça Furtado junior; 10,50 / 3; luiz Augusto Marques das 
Chagas júnior; 5,00.
vAgA 43: 1; Cleber gomes da Silva; 11,50 / 2; Alessandra de 
Almeida Pereira; 9,50 / 3; jorge Alex de Almeida Souza; 6,00 
/ 4; leticia lima de Freitas; 6,00 / 5; natascha Penna dos 
Santos; 5,00 / 6; josé gonçalves dos Santos Paes; 5,5.

vAgA 44: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 45: 1; Fabio rogerio Mendonca Figueira; 19,50 / 2; 
denyse de lima Farah; 9,00 / 3; Hygor roberto girard barbosa; 
8,50 / 4; Fabio Moreira da Costa Junior; 8,00 / 5; Jefferson 
leandro da rocha Moreira; 7,50 / 6; Antonio renan Melo de 
oliveira; 6,50 / 7; Wladimir rafael de Matos lamarão; 6,0 / 8; 
robson da Silva Fernandes; 5,50 / 9; Matheus Augusto oliveira 
Mattos; 5,25.
vAgA 46: 1; Sheila lira Pena rojas; 5,00.
vAgA 47: 1; Fabio rogerio Mendonca Figueira; 19,50 / 2; 
denyse de lima Farah; 9,00 / 3; Hygor roberto girard barbosa; 
8,50 / 4; Jefferson Leandro da Rocha Moreira; 7,50 / 5; Antonio 
renan Melo de oliveira; 6,50 / 6; Wladimir rafael de Matos 
lamarão; 6,00.
vAgA 48: 1; Sheila lira Pena rojas; 5,50.
vAgA 49: 1; Paulo da Silva Costa;18,25
vAgA 50: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 51: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 52: 1; luciane ramos; 12,75 / 2; Alexandre lemos 
Medeiros; 12,00
vAgA 53: 1; Hugo Alves Cunha; 5,75 / 2; jurema elizabeth da 
Silva Freire; 5,50 / 3; daniela Cristina Portal Pereira; 5,25.
vAgA 54: 1; isabela da rocha ribeiro; 14,50 / 2; Pedro Carlos 
refkalefsky loureiro; 12,50 / 3; Alexandre lemos Medeiros; 
12,00 / 4; Alexsandra Martins negrao; 11,75 / 5; Pablo Aguiar 
Castro batista; 11,25 / 6; joao Augusto Farias dos Santos; 9,25 
/ 7; Caio jose lima gouvea nogueira; 8,50 / 8; indira Santos 
Pinheiro Palheta; 8,00 / 9; denyse de lima Farah; 7,00 / 10; 
Samara Auxiliadora Santos e Silva; 6,75 / 11; gleissy jesus 
Castro; 6,25 / 12; Hugo Alves Cunha; 5,75 / 13; Maria Mariza 
Freitas beckmam; 5,75 / 14; Maria do Socorro Farias Santos; 
5,25 / 15; Adriane da Costa brito; 5,00 / 16; diogo lima 
Correa; 5,0 / 17; josé gonçalves dos Santos Paes; 5,0 / 18; 
Patrícia Silva de Carvalho; 5,0.
vAgA 55: 1; Maria Adriana Freire ribeiro; 13,00 / 2; Claudio 
da graça Furtado junior; 10,50 / 3; luiz Augusto Marques das 
Chagas júnior; 5,0.
vAgA 56: 1; Arlesson Antonio de Almeida Souza; 7,50 / 2; 
eduardo josé Caldeira tavares; 5,50.
vAgA 57: 1; Sérgio rômulo do lago vieira; 23,00 / 2; Fabio 
rogerio Mendonca Figueira; 19,50 / 3; denyse de lima Farah; 
9,00 / 4; Hygor roberto girard barbosa; 8,50 / 5; Fabio Moreira 
da Costa Junior; 8,00 / 6; Jefferson Leandro da Rocha Moreira; 
7,50 / 7; Antonio renan Melo de oliveira; 6,50 / 8; Wladimir 
rafael de Matos lamarão; 6,00 / 9; robson da Silva Fernandes; 
5,50 / 10; Matheus Augusto oliveira Mattos; 5,25.
vAgA 58: 1; Sheila lira Pena rojas; 5,0.
vAgA 59: 1; Fabio rogerio Mendonca Figueira; 19,50 / 2; 
denyse de lima Farah; 9,00 / 3; Hygor roberto girard barbosa; 
8,50 / 4; Jefferson Leandro da Rocha Moreira; 7,50 / 5; Antonio 
renan Melo de oliveira; 6,50 / 6; Wladimir rafael de Matos 
lamarão; 6,00.
vAgA 60: 1; Sheila lira Pena rojas; 5,5.
vAgA 61: 1; Paulo da Silva Costa; 5,0.
vAgA 62: 1; Alessandra de Almeida Pereira; 10,0 / 2; ivanete 
Santos gomes; 6,5 / 3; Cleber gomes da Silva; 5,5 / 4; jorge 
Alex de Almeida Souza; 5,5 / 5; Samara Auxiliadora Santos e 
Silva; 5,5 / 6; laercio bezerra Falcao neto; 5,25.
vAgA 63: 1; Alessandra de Almeida Pereira; 10,0 / 2; Camila 
Alice da Silva gomes; 6,5 / 3; letícia lima de Freitas; 5,0.
vAgA 64: 1; nilma jozy Silva da Silva; 6,5.
vAgA 65: 1; luciane ramos; 12,75 / 2; Alexandre lemos 
Medeiros; 12,00 / 3; Hugo Alves Cunha; 5,25.
vAgA 66: 1; Hugo Alves Cunha; 5,75.
vAgA 67: 1; isabela da rocha ribeiro; 14,50 / 2; Pedro Carlos 
refkalefsky loureiro; 12,50 / 3; Alexandre lemos Medeiros; 
12,00 / 4; Alexsandra Martins negrão; 11,75 / 5; Aline Priscila 
de Souza Alves; 11,25 / 6; Pablo Aguiar Castro batista; 
11,25 / 7; joão Augusto Farias dos Santos; 9,25 / 8; Caio 
jose lima gouvea nogueira; 8,50 / 9; indira Santos Pinheiro 
Palheta; 8,00 / 10; denyse de lima Farah; 7,00 / 11; Samara 
Auxiliadora Santos e Silva; 6,75 / 12; gleissy jesus Castro; 
6,25 / 13; Hugo Alves Cunha; 5,75 / 14; Maria Mariza Freitas 
beckmam; 5,75 / 15; jurema elizabeth da Silva Freire; 5,50 / 
16; daniela Cristina Portal Pereira; 5,25 / 17; Maria do Socorro 
Farias Santos; 5,25 / 18; Adriane da Costa brito; 5,00 / 19; 
diogo lima Corrêa; 5,00 / 20; josé gonçalves dos Santos Paes; 
5,00 / 21; Patricia Silva de Carvalho; 5,00.

vAgA 68: 1; lidia Mara Pereira Abrahim; 12,50 / 2; Fernando 
Augusto Hage Soares; 8,25 / 3; lucilene de Carvalho Sousa; 7,50.
vAgA 69: 1; josé raimundo Silva Cardoso; 14,00.
vAgA 70: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 71: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 72: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 73: 1; Sérgio rômulo do lago vieira; 23,00 / 2; denyse 
de lima Farah; 9,00 / 3; Sheila lira Pena rojas; 5,50.
vAgA 74: 1; denyse de lima Farah; 9,00.
vAgA 75: 1; Francilia Campos de Siqueira; 10,75 / 2; Carla 
nely bentes Cavalcante; 7,50 / 3; josiane Maria de nazaré 
Araújo; 6,75 / 4; Caio jose lima gouvea nogueira; 6,00 / 5; 
Cristiane damasceno Ferreira; 5,50 / 6; joão batista Pantoja 
gonçalves; 5,50.
vAgA 76: 1; Francilia Campos de Siqueira; 10,75 / 2; Felipe 
oliveira gemaque; 6,75 / 3; josiane Maria de nazaré Araújo; 6,75.
vAgA 77: 1; Felipe oliveira gemaque; 6,75 / 2; josiane Maria 
de nazaré Araújo; 6,75.
vAgA 78: 1; Adriano doce dias benmuyal; 10,50.
vAgA 79: 1; rodrigo Cabral da Silva; 17,75.
vAgA 80: 1; Felipe oliveira gemaque; 6,75.
vAgA 81: 1; Adriano doce dias benmuyal; 10,50.
vAgA 82: 1; Felipe oliveira gemaque; 6,75.
vAgA 83: 1; Francilia Campos de Siqueira; 10,75 / 2; Carla 
nely bentes Cavalcante; 7,50 / 3; Caio jose lima gouvea 
nogueira; 6,00 / 4; Cristiane damasceno Ferreira; 5,50 / 5; 
joão batista Pantoja gonçalves; 5,50.
vAgA 84: 1; Felipe oliveira gemaque; 6,75
vAgA 85: 1; Felipe oliveira gemaque; 6,75
vAgA 86: 1; Adriano doce dias benmuyal; 10,50.
vAgA 87: 1; rodrigo Cabral da Silva; 17,75.
vAgA 88: 1; Cleber gomes da Silva; 11,50 / 2; Alessandra de 
Almeida Pereira; 9,50 / 3; Pedro Carlos refkalefsky loureiro; 
8,5/ 4; Agila Flaviana Alves Chaves; 7,00 / 5; letícia lima de 
Freitas; 6,00 / 6; natascha Penna dos Santo; 5,00.
vAgA 89: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 90: 1; Alessandra de Almeida Pereira; 9,50/ 2; Pedro 
Carlos refkalefsky loureiro; 8,50/ 3; Agila Flaviana Alves 
Chaves; 7,00 / 4; jorge Alex de Almeida Souza; 7,00 / 5; letícia 
lima de Freitas; 6,00 / 6; natascha Penna dos Santos; 5,00.
vAgA 91: 1; Maria Adriana Freire ribeiro; 13,00 / 2; Claudio da 
graça Furtado junior; 10,50.
vAgA 92: 1; Cleber gomes da Silva; 11,50 / 2; Alessandra 
de Almeida Pereira; 9,50 / 3; Agila Flaviana Alves Chaves; 
7,00 / 4; jorge Alex de Almeida Souza; 7,00 / 5; letícia lima 
de Freitas; 6,00 / 6; laercio bezerra Falcao neto; 5,25 / 7; 
natascha Penna dos Santos; 5,00.
vAgA 93: 1; luciane ramos; 12,75 / 2; Ana Cristina dos Santos 
Pantoja; 12,25 / 3; Alexandre lemos Medeiros; 12,00; 5,75.
vAgA 94: 1; Hugo Alves Cunha; 5,75.
vAgA 95: 1; isabela da rocha ribeiro; 14,50 / 2; Pedro Carlos 
refkalefsky loureiro; 12,50 / 3; Ana Cristina dos Santos 
Pantoja; 12,25 / 4; Alexandre lemos Medeiros; 12,00 / 5; 
Alexsandra Martins negrão; 11,75 / 6; Pablo Aguiar Castro 
batista; 11,25 / 7; joão Augusto Farias dos Santos; 9,25 / 8; 
Caio jose lima gouvea nogueira; 8,50 / 9; Patrícia Silva de 
Carvalho; 7,50 / 10; denyse de lima Farah; 7,00 / 11; Samara 
Auxiliadora Santos e Silva; 6,75 / 12; gleissy jesus Castro; 
6,25 / 13; Hugo Alves Cunha; 5,75 / 14; Maria Mariza Freitas 
beckmam; 5,75 / 15; jurema elizabeth da Silva Freire; 5,50 / 
16; daniela Cristina Portal Pereira; 5,25 / 17; Maria do Socorro 
Farias Santos; 5,25 / 18; Adriane da Costa brito; 5,00 / 19; 
diogo lima Corrêa; 5,00.
vAgA 96: 1; Felipe oliveira gemaque; 6,75 / 2; elen vanessa 
Costa da Silva; 5,50.
vAgA 97: 1; Adriano doce dias benmuyal; 10,50.
vAgA 98: 1; Alessandra de Almeida Pereira; 9,50 / 2; Pedro 
Carlos refkalefsky loureiro; 8,50/ 3; Agila Flaviana Alves 
Chaves; 7,00 / 4; letícia lima de Freitas; 6,00 / 5; laercio 
bezerra Falcão neto; 5,25/ 6; natascha Penna dos Santos; 5,00.
vAgA 99: 1; Ana Cristina dos Santos Pantoja; 12,25.
vAgA 100: 1; Hugo Alves Cunha; 5,75.
vAgA 101: 1; Ana Cristina dos Santos Pantoja; 12,25 / 2; 
Alexsandra Martins negrão; 11,75 / 3; Pablo Aguiar Castro 
batista; 11,25 / 4; Caio jose lima gouvea nogueira; 8,50 / 5; 
gleissy jesus Castro; 6,25 / 6; Hugo Alves Cunha; 5,75 / 7; 
Maria Mariza Freitas beckmam; 5,75 / 8; jurema elizabeth da 
Silva Freire; 5,50 / 9; daniela Cristina Portal Pereira; 5,25 / 10; 
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Adriane da Costa brito; 5,00 / 11; diogo lima Corrêa; 5,00 / 
12; Patricia Silva de Carvalho; 5,00.
vAgA 102: 1; Maria Adriana Freire ribeiro; 13,00 / 2; jackeline 
de Carvalho guedes; 8,50.
vAgA 103: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 104: 1; Sérgio rômulo do lago vieira; 23,00 / 2; Fábio 
rogerio Mendonça Figueira; 19,50 / 3; denyse de lima Farah; 
9,00 / 4; Fabio Moreira da Costa Junior; 8,00 / 5; Jefferson 
leandro da rocha Moreira; 7,50 / 6; Wladimir rafael de Matos 
lamarão; 6,00 / 7; robson da Silva Fernandes; 5,50 / 8; 
Matheus Augusto oliveira Mattos; 5,25.
vAgA 105: 1; Sheila lira Pena rojas; 5,50.
vAgA 106: 1; Sérgio rômulo do lago vieira; 23,00 / 2; Fábio 
Rogerio Mendonça Figueira; 19,50 / 3; Jefferson Leandro da 
rocha Moreira; 7,50 / 4; Wladimir rafael de Matos lamarão; 6,0.
vAgA 107: 1; Sheila lira Pena rojas; 5,50.
vAgA 108: 1; Alessandra de Almeida Pereira; 9,50 / 2; Pedro 
Carlos refkalefsky loureiro; 12,50/ 3; Agila Flaviana Alves 
Chaves; 7,00 / 4; letícia lima de Freitas; 6,00 / 5; laercio 
bezerra Falcão neto; 5,25 / 6; natascha Penna dos Santos; 5,00.
vAgA 109: 1; Alessandro Silva do rosário; 7,50 / 2; bruno 
ribeiro da Silva junior; 6,50 / 3; Andreia luciana Martins 
Saldanha; 6,00.
vAgA 110: 1; Francisco Samorek; 11,25 / 2; Alessandro Silva 
do rosário; 7,50 / 3; Maria da Conceição da Costa valente; 
5,50 / 4; leonilda tavares de Carvalho; 5,00.
vAgA 111: 1; Maria zélia Machado damasceno; 8,50 / 2; Maria 
da Conceição da Costa valente; 5,50 / 3; leonilda tavares de 
Carvalho; 5,00.
vAgA 112: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 113: 1; lidia Mara Pereira Abrahim; 12,50 / 2; lucilene 
de Carvalho Sousa; 7,50.
vAgA 114: 1; Alessandra de Almeida Pereira; 9,50 / 2; Agila 
Flaviana Alves Chaves; 7,00 / 3; letícia lima de Freitas; 6,00 / 
4; laercio bezerra Falcão neto; 5,25.
vAgA 115: 1; Maria Adriana Freire ribeiro; 13,00 / 2; jackeline 
de Carvalho guedes; 8,50.
vAgA 116: 1; lidia Mara Pereira Abrahim; 12,50 / 2; lucilene 
de Carvalho Sousa; 7,50.
vAgA 117: 1; lidia Mara Pereira Abrahim; 12,50 / 2; lucilene 
de Carvalho Sousa; 7,50.
vAgA 118: 1; Alessandra de Almeida Pereira; 10,00.
vAgA 119: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 120: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 121: 1; Adriano doce dias benmuyal; 10,50.
vAgA 122: 1; Carla nely bentes Cavalcante; 7,50.
vAgA 123: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 124: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 125: 1; Adriano doce dias benmuyal; 10,50.
vAgA 126: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 127: 1; Wilson leonardo Castro rodrigues; 12,75 / 2; 
Fábio Alexandre travassos; 7,00.
vAgA 128: 1; elias Alves gusmão; 10,25 / 2; Carlos Henrique 
Santos Franco; 8,75 / 3; elender Keuly de Souza; 8,75 / 4; 
lucival Pereira Souza júnior; 6,00.
vAgA 129: 1; elias Alves gusmão; 10,25 / 2; Carlos Henrique 
Santos Franco; 8,75 / 3; elender Keuly de Souza; 8,75 / 4; 
lucival Pereira Souza júnior; 6,00.
vAgA 130: 1; Michel de Moraes gouveia; 8,75 / 2; grazielle 
tigre de Souza; 5,75 / 3; Matheus Augusto oliveira Mattos; 5,25.
vAgA 131: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.

vAgA 132: 1; grazielle tigre de Souza; 5,75.

vAgA 133: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.

vAgA 134: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.

vAgA 135: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.

vAgA 136: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 137: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 138: 1; bruno ribeiro da Silva junior; 6,50 / 2; Andreia 
luciana Martins Saldanha; 6,00 / 3; leonilda tavares de 
Carvalho; 5,00.
vAgA 139: 1; Francisco Samorek; 11,25 / 2; Maria da 
Conceição da Costa valente; 5,50
vAgA 140: 1; Maria zélia Machado damasceno; 8,50 / 2; Maria 
da Conceição da Costa valente; 5,50.
vAgA 141: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 142: 1; lucilene de Carvalho Sousa; 7,50.
vAgA 143: 1; Waldemiro de oliveira rosa junior; 9,50 / 2; 

bruno ribeiro da Silva junior; 6,50 / 3; Andreia luciana Martins 
Saldanha; 6,00.
vAgA 144: 1; Francisco Samorek; 11,25 / 2; Maria da 
Conceição da Costa valente; 5,50.
vAgA 145: 1; Maria zélia Machado damasceno; 8,50 / 2; Maria 
da Conceição da Costa valente; 5,50.
vAgA 146: 1; lucilene de Carvalho Sousa; 7,50.
vAgA 147: 1; lidia Mara Pereira Abrahim; 12,50 / 2; lucilene 
de Carvalho Sousa; 7,50.
vAgA 148: 1; Waldemiro de oliveira rosa junior; 9,50 / 2; 
bruno ribeiro da Silva junior; 6,50 / 3; Andreia luciana Martins 
Saldanha; 6,00.
vAgA 149: 1; Francisco Samorek; 11,25.
vAgA 150: 1; Maria zélia Machado damasceno; 8,50.
vAgA 151: 1; lucilene de Carvalho Sousa; 7,50.
vAgA 152: 1; lidia Mara Pereira Abrahim; 12,50 / 2; lucilene 
de Carvalho Sousa; 7,50.
vAgA 153: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 154: 1; Adriano doce dias benmuyal; 10,50.
vAgA 155: 1; lucia gabriela de lima veloso da Costa; 14,50 / 
2; Carla nely bentes Cavalcante; 7,50 / 3; joão batista Pantoja 
gonçalves; 5,50.
vAgA 156: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 157: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 158: 1; Adriano doce dias benmuyal; 10,50.
vAgA 159: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 160: 1; lidia Mara Pereira Abrahim; 12,50 / 2; lucilene 
de Carvalho Sousa; 7,50.
vAgA 161: 1; lidia Mara Pereira Abrahim; 12,50 / 2; lucilene 
de Carvalho Sousa; 7,50.
vAgA 162: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 163: 1; Adriano doce dias benmuyal; 10,50.
vAgA 164: 1; Carla nely bentes Cavalcante; 7,50 / 2; josiane 
Maria de nazaré Araújo; 6,75 / 3; joão batista Pantoja 
gonçalves; 5,50.
vAgA 165: 1; josiane Maria de nazaré Araújo; 6,75.
vAgA 166: 1; josiane Maria de nazaré Araújo; 6,75.
vAgA 167: 1; Adriano doce dias benmuyal; 10,50.
vAgA 168: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 169: 1; Alessandra de Almeida Pereira; 9,50 / 2; Cleber 
gomes da Silva; 5,50 / 3; natascha Penna dos Santos; 5,00.
vAgA 170: 1; Alessandra de Almeida Pereira; 10,00 / 2; letícia 
lima de Freitas; 6,00 / 3; laércio bezerra Falcão neto; 5,25 / 
4; natascha Penna dos Santos; 5,00.
vAgA 171: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 172: 1; Alessandra de Almeida Pereira; 10,00 / 2; 
natascha Penna dos Santos; 5,00.
vAgA 173: 1; Alessandra de Almeida Pereira; 9,50 / 2; leticia 
lima de Freitas; 6,00 / 3; laercio bezerra Falcao neto; 5,25 / 
4; natascha Penna dos Santos; 5,00.
vAgA 174: 1; jackeline de Carvalho guedes; 8,50.
vAgA 175: 1; Felipe oliveira gemaque; 6,75.
vAgA 176: 1; Adriano doce dias benmuyal; 10,50.
vAgA 177: 1; Carla nely bentes Cavalcante; 7,50 / 2; joão 
batista Pantoja gonçalves; 5,50.
vAgA 178: 1; Felipe oliveira gemaque; 6,75.
vAgA 179: 1; Felipe oliveira gemaque; 6,75.
vAgA 180: 1; Adriano doce dias benmuyal; 10,50.
vAgA 181: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 182: 1; Alessandra de Almeida Pereira; 9,50 / 2; letícia 
lima de Freitas; 6,00 / 3; laércio bezerra Falcão neto; 5,25.
vAgA 183: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 184: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 185: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 186: 1; josé Mario de oliveira lobato; 7,25.
vAgA 187: 1; josé Mario de oliveira lobato; 7,25.
vAgA 188: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 189: 1; Sérgio rômulo do lago vieira; 23,00.
vAgA 190: 1; Sérgio rômulo do lago vieira; 23,00.
vAgA 191: 1; Sérgio rômulo do lago vieira; 23,00.
vAgA 192: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 193: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 194: 1; Sérgio rômulo do lago vieira; 23,00.
vAgA 195: 1; Sérgio rômulo do lago vieira; 23,00.
VAGA 196: 1; Sérgio Rômulo do Lago Vieira; 23,00 / 2; Jefferson 
leandro da rocha Moreira; 7,50 / 3; Wladimir rafael de Matos 
lamarão; 6,00 / 4; Matheus Augusto oliveira Mattos; 5,25.
vAgA 197: 1; Sheila lira Pena rojas; 5,50.

vAgA 198: 1; josé raimundo Silva Cardoso; 14,00.
vAgA 199: 1; lidia Mara Pereira Abrahim; 12,50.
vAgA 200: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 201: 1; Fabio Moreira da Costa junior; 8,00 / 2; Wladimir 
rafael de Matos lamarão; 6,00.
vAgA 202: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 203: 1; janielba do Socorro braga Contente; 12,50 / 2; 
Alessandro Silva do rosario; 7,50 / 3; bruno ribeiro da Silva 
junior; 6,50 / 4; Andreia luciana Martins Saldanha; 6,00.
vAgA 204: 1; Francisco Samorek; 11,25.
vAgA 205: 1; Maria zelia Machado damasceno; 8,50 / 2; Maria 
da Conceição da Costa valente; 5,50.
vAgA 206: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 207: 1; lidia Mara Pereira Abrahim; 12,50.
vAgA 208: 1; lidia Mara Pereira Abrahim; 12,50 / 2; lucilene 
de Carvalho Sousa; 7,50.
vAgA 209: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 210: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 211: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 212: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 213: 1; Fábio rogério nascimento Alves; 12,25 / 2; Fabio 
Moreira da Costa junior; 8,00 / 3; Maricleide Fonseca Macedo; 
7,25 / 4; Paulo Marcus Melonio Silva; 5,25.
vAgA 214: 1; Maricleide Fonseca Macedo; 7,25 / 2; Paulo 
Marcus Melonio Silva; 5,25.
vAgA 215: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 216: 1; Adriano doce dias benmuyal; 10,50.
vAgA 217: 1; Carla nely bentes Cavalcante; 7,50 / 2; Cristiane 
damasceno Ferreira; 5,50 / 3; joão batista Pantoja gonçalves; 5,50.
vAgA 218: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 219: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 220: 1; Adriano doce dias benmuyal; 10,50.
vAgA 221: 1; rodrigo Cabral da Silva; 17,75.
vAgA 222: 1; Wilson leonardo Castro rodrigues; 12,75 / 2; 
janielba do Socorro braga Contente; 12,50 / 3; thatiele oeiras 
guedes Carneiro; 9,50 / 4; josiele Pantoja de Andrade; 9,25 / 
5; Alessandro Silva do rosario; 7,50 / 6; Kelly de nazaré Maia 
nunes; 6,25 / 7; Andreia luciana Martins Saldanha; 6,00 / 8; 
leonilda tavares de Carvalho; 5,00.
vAgA 223: 1; janielba do Socorro braga Contente; 12,50 / 
2; thatiele oeiras guedes Carneiro; 9,50 / 3; josiele Pantoja 
de Andrade; 9,25 / 4; Alessandro Silva do rosario; 7,50 / 5; 
Francilda de nazaré oliveira da veiga; 6,00.
vAgA 224: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 225: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 226: 1; Adriano doce dias benmuyal; 10,50.
vAgA 227: 1; Carla nely bentes Cavalcante; 7,50.
vAgA 228: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 229: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 230: 1; Adriano doce dias benmuyal; 10,50.
vAgA 231: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 232: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 233: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 234: 1; Carla nely bentes Cavalcante; 7,50.
vAgA 235: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 236: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 237: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 238: não Houve CAndidAto HAbilitAdo.
vAgA 239: 1; Cristiane Florinda Monteiro de oliveira; 20,00 / 
2; Marcelo Wilson Ferreira Pacheco; 9,50 / 3; rosa Maria dos 
Santos gemaque; 9,00 / 4; Marcia Helena Alves do Carmo; 
6,50 / 5; Maria de nazareth Sampaio Penha; 6,50 / 6; Maria 
do Socorro Farias Santos; 6,50 / 7; thatiele oeiras guedes 
Carneiro; 6,50 / 8; Pedro Carlos refkalefsky loureiro; 6,00 / 9; 
diogo lima Correa; 5,00.
vAgA 240: 1; Maria do Socorro Farias Santos; 17,50 / 2; 
Pedro Carlos refkalefsky loureiro; 13,00 / 3; barbara daniele 
damasceno Moraes; 8,50 / 4; rosanna zuquin tangerino; 
7,50 / 5; elza brandão Santana; 5,50 / 6; Francilia Campos 
de Siqueira; 5,50 / 7; Marcelo Wilson Ferreira Pacheco; 5,50 / 
8; Maria Conceição Costa valente; 5,50 / 9; Cristiane Florinda 
Monteiro de oliveira; 5,00.
vAgA 241: 1; elender Keuly de Souza; 14,50 / 2; thiago do 
rosário de Castro; 12,50 / 3; Marcelo dos Santos gamboa; 
7,50 / 4; elias Alves gusmão; 5,50 / 5; lucival Pereira Souza 
júnior; 5,50.
vAgA 242: 1; Maura tembra Moreira; 14,50 / 2; Shirlene 
Figueiredo Souza; 9,50 / 3; Cristian da luz vidal; 9,00 / 4; 
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luiza romeu da Silva veloso da Costa; 8,00 / 5; roberta Furtado 
Saraiva Correa; 8,00 / 6; Petrus Soares guimaraes; 7,00 / 7; 
Amanda Sueli Souza Peres; 6,75 / 8; Karla Silva lima; 6,50 / 
9; Maricélia dos Santos reis; 6,25 / 10; Camila Maciel de Souza 
Pereira; 6,00 / 11; elza brandão Santana; 5,50 / 12; Maria 
da Conceição da Costa valente; 5,50 / 13; Aline rodrigues de 
Souza; 5,00 / 14; Camila Chagas Malato; 5,00 / 15; janio elias 
Pereira Santos; 5,00.
belém, 25 de agosto de 2017.
Alex bolonHA FiúzA de Mello
Secretário de estado

protocolo: 220380

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A 
ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

poRtARiA N° 110/2017 – GABiNEtE, DE 25 DE 
AGosto DE 2017.

o diretor Presidente da FundAção AMAzôniA de AMPAro A 
eStudoS e PeSquiSAS - FAPeSPA, no uso de suas atribuições 
legais, e com fundamento no parágrafo único, vii, do art. 7, da 
lei Complementar estadual n. 061, de 24 de julho de 2007, e 
alterações posteriores.
ConSiderAndo a necessidade de ausência de este titular que 
estará promovendo o lançamento do edital interpará 2017 nos 
municípios de Castanhal, Capanema e Cametá no período de 28 
a 29/08.
reSolve:
designar o servidor eduardo Alberto da Silva lima, diretor 
de Planejamento, orçamento e Finanças, a responder pela 
Presidência da Fundação Amazônia de Amparo a estudos e 
Pesquisas no período acima referido.
registre–se, Publique-se e Cumpra-se.
gabinete do diretor-Presidente, em 25 de Agosto de 2017.
eduardo josé Monteiro da Costa
diretor Presidente

protocolo: 220172

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 
ESTADO DO PARÁ

.

.

.

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

Nº Do tERmo ADitivo: 5º. / Nº Do coNtRAto: 004/2013. 
/ ModAlidAde de liCitAção: Pregão eletrônico n.º 030/2012. 
/ PArteS: ProdePA e F treze teCnologiA ltdA.-Me. / 
objeto e juStiFiCAtiCAtivA do AditAMento: Prorrogação 
do Prazo de vigência; e Preço e dotação orçamentária. / 
vAlor (r$): 30.000,00. / dAtA dA ASSinAturA: 25/08/2017  
- vigênCiA do AditAMento: 28/08/2017 a 27/08/2018. / 
dotAção orçAMentáriA: 23.126.1424.8238-339039 - Fonte 
de reCurSo: 0261. / ordenAdor reSPonSável: tHeo 
CArloS FlexA ribeiro PireS. / endereço do ContrAtAdo 
e CeP: Fortaleza - Ceará, à rua Padre valdevino, nº 526, Salas 
01,03,04,05,06 e 08 – bairro Aldeota, CeP 60135-040.

protocolo: 220110
Nº Do tERmo ADitivo: 2º. / Nº Do coNtRAto: 
031/2016. / ModAlidAde de liCitAção: Pregão eletrônico 
n.º 014/2016. / PArteS: ProdePA - tellYnK teCnologiA 
e Serviço eireli - ePP. / objeto e juStiFiCAtiCAtivA do 
AditAMento: Prorrogar o Prazo de vigência; e Preço e da 
dotação orçamentária. / vAlor (r$): 1.828.850,76. / dAtA 
dA ASSinAturA: 24/08/2017. / vigênCiA do AditAMento: 
25/08/2017 a  24/08/2018. / dotAção orçAMentáriA: 
23.126.1435.8344 - 339039 - Fonte de reCurSo:  0261. /  
ordenAdor reSPonSável: tHeo CArloS FlexA ribeiro 
PireS. / endereço do ContrAtAdo e CeP : belém - Pará, 
trav. onze, n.º 22, bairro: Mangueirão - CeP: 66.640-360.

protocolo: 219843

Nº Do tERmo ADitivo: 1º . / Nº Do coNtRAto: 
033/2016. / ModAlidAde de liCitAção: Pregão eletrônico 
n.º 011/2016. / PArteS: ProdePA   e  joSe M. bArroSo 
de AlMeidA junior eireli – ePP -  dAnteC. / objeto e 
juStiFiCAtiCAtivA do AditAMento: / Prorrogar o Prazo de 
vigência; e Preço e da dotação orçamentária. / vAlor (r$): 
1.028.217,36. / dAtA dA ASSinAturA: 24/08/2017 - vigênCiA 
do AditAMento: 25/08/2017 a 24/08/2018. / dotAção 
orçAMentáriA: 23.126.1435.8344 – 339039. / Fonte de 
reCurSo: 0261. / ordenAdor reSPonSável: tHeo CArloS 
FlexA ribeiro PireS. / endereço do ContrAtAdo e CeP: 
belém – Pará - rua balmoral, quadra We 16, n.º 40, Conjunto 
tapajós, bairro tapanã/icoaraci - CeP: 66.833-520.

protocolo: 219856
Nº Do tERmo ADitivo: 7º. / Nº Do coNtRAto: 
025/2013. / ModAlidAde de liCitAção: dispensa de 
licitação nº. 006/2013. /  PArteS: ProdePA  e  ASSoCiAção 
PArAenSe de PortAdoreS de deFiCiênCiA - APPd. / 
objeto e juStiFiCAtiCAtivA do AditAMento: repactuação 
Salarial; e Preço e dotação orçamentária. / vAlor (r$): 
1.341.422,88. / dAtA dA ASSinAturA: 22/08/2017. / dotAção 
orçAMentáriA: 23.126.1424.8238 -  339039 - Fonte de 
reCurSo:  0261. / ordenAdor reSPonSável: tHeo CArloS 
FlexA ribeiro PireS. / endereço do ContrAtAdo e CeP : 
Magalhães barata - Passagem Alberto engelhard (vila teta), nº. 
213, bairro – São brás,  CeP: 66.040-130 – belém - Pará.

protocolo: 220113

.

.

DiÁRiA
.

portaria: 184/2017 / Fundamentos legal: nº001/2008 – Age 
/ nome: Paulo nardel Silva Alves / Cargo: Analista de Suporte 
responsável núcleo itaituba / CPF: 647757802-63 / nº de 
diária: 1,5 / origem: itaituba / destino: rurópolis / Período: 
29 a 30/08/2017 / objetivo: Manutenção/Fiscalização nos 
serviços preventivos com substituição de trecho fibra óptica da 
aproximação rurópolis. Sob demada do tdeSK. ordenador: theo 
Carlos Flexa ribeiro Pires CPF: 166769802-82 - PreSidente 
dA ProdePA – eMPreSA de teCnologiA dA inForMAção e 
CoMuniCAção do eStAdo do PArá.

protocolo: 220199

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
EspoRtE E lAzER

.

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA DA puBlicAção Nº 214888, Do DoE Nº 
33436, DE 11 DE AGosto DE 2017

onde se lê:
vigência: 10/08/2017 a 10/08/2018
leia-se:
vigência: 14/08/2017 a 14/08/2018
ordenadora de despesas: renilce Conceição do espírito Santos 
nicodemos lobo

protocolo: 220490

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
tuRismo

.

.

.

DEsiGNAR fiscAl DE coNtRAto
.

poRtARiA 411/2017/GEps/sEtuR 
fiscAl DE coNtRAto

 
ConSiderAndo os termos do Processo 2016/447128.
ConSiderAndo o decreto 870 de 04/10/2013 e a Portaria 
Conjunta 658/SEAD de 01/09/2014, que tratam da fiscalização 
dos contratos na administração pública.reSolve:deSignAr 

a servidora PAtriCiA MArqueS MilHoMeM Melo, mat: 
57198176,Assistente em Gestão do Turismo, para fiscalizar o 
Contrato 025/2017, celebrado entre a Secretaria de estado de 
turismo e a empresa Carlos e Matni de Sousa. ordenador de 
despesas Albino joSé dA SilvA bArboSA.

protocolo: 220519

.

.

DEfENsoRiA púBlicA
.

.

.

poRtARiA
.

poRtARiA Nº 267/2017 – GAB/DpG, 
DE 23 DE AGosto DE 2017.

o defensor Público geral do estado, em exercício, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 8°, viii, da lei Complementar 
n° 054, de 07 de fevereiro de 2006;
reSolve: interromper, por necessidade do serviço público, a 
contar de 21/08/2017, o gozo de 12 (doze) dias das férias do 
Servidor Público igor AndreY PortAl CArdiAS, matrícula nº 
5899893, concedidas por meio da Portaria nº 1.315/2017-dP-
g, publicada no d.o.e. nº 33.407, de 03/07/2017, com gozo 
no período de 03/08/2017 a 01/09/2017, referente ao P.A. 
2015/2016, ficando os dias restantes para gozo em momento 
oportuno e resguardados os efeitos financeiros decorrentes das 
férias concedidas por meio da Portaria supracitada.
Cumpra-se. Publique-se. 
vlAdiMir AuguSto de CArvAlHo lobo e Avelino Koenig
defensor Público geral do estado do Pará, em exercício

protocolo: 220300
poRtARiA Nº 264/2017 – GAB/DpG, DE 23 DE AGosto DE 2017.
o defensor Público geral do estado, em exercício, no uso 
das atribuições que lhe confere o art. 8°, viii e xxi, da lei 
Complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006;
reSolve:
Art. 1º designar o defensor Público MárCio dA SilvA Cruz 
para exercer suas atividades junto à diretoria do interior e 
realizar itinerância nas defensorias Públicas de Santa izabel do 
Pará, tomé-Açu e Cametá, a contar da publicação desta Portaria.
Art. 2º revogam-se as disposições em contrário.
Cumpra-se. Publique-se.
vlAdiMir AuguSto de CArvAlHo lobo e Avelino Koenig
defensor Público geral do estado do Pará, em exercício

protocolo: 220298
poRtARiA Nº 268/2017 – GAB/DpG, DE 23 DE AGosto DE 2017.
o defensor Público geral do estado, em exercício, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o art. 8°, incisos i e viii da lei 
Complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006.
Considerando o Art. 13 da lei nº 8.107, de 19 de fevereiro de 
2015, através do qual ficam criadas as Funções Gratificadas, 
conforme anexo iv da referida lei;
RESOLVE: Conceder Gratificação de Função, no padrão FG 
2 – dP, ao Servidor Público igor AndreY PortAl CArdiAS, 
matrícula nº 5899893, ocupante do cargo de técnico em ti de 
defensoria Pública, para chefiar a Equipe de Suporte do Núcleo 
de tecnologia da informação, a contar de 21 de agosto de 2017.
Cumpra-se. Publique-se.
vlAdiMir AuguSto de CArvAlHo lobo e Avelino Koenig
defensor Público geral do estado do Pará, em exercício

protocolo: 220301

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

poRtARiA Nº 1.694/2017-Dp-G, de 18/08/2017.
reSolve: deSignAr o Servidor Público MArCoS vinÍCiuS 
goMeS HolAndA, matrícula nº 57175989/1, para responder 
pelo núcleo de Planejamento desta defensoria Pública do estado 
do Pará, no período de férias da titular, de 15/08 a 13/09/2017, 
garantido os efeitos financeiros.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
jeniFFer de bArroS rodrigueS
defensora Pública geral do estado do Pará

protocolo: 220368
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.

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

tERmo ADitivo 01/2017 Ao coNtRAto Nº: 033/2016  
pRocEsso Nº: 2015/270.220 Dp/pA
PArteS: defensoria Pública do Pará (CnPj/MF nº 
34.639.526/0001-38) e Parafrios refrigeração, Comércio e 
Serviços ltda. – Me (CnPj/MF nº 11.489.784/0001-80).
objeto: Prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses.
dAtA dA ASSinAturA: 18/08/2017
vAlor eStiMAdo: r$ 49.839,84 (quarenta e nove mil oitocentos 
e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos).
vigênCiA: 19/08/2017 a 19/08/2018.
dotAção orçAMentáriA:
Programa/Projeto/Atividade: 30101.03.122.1447.8458
Fonte: 0101
natureza da despesa: 339039.
Plano interno (Pi): 4210008458C
gp Pará: 239051
Foro: Comarca de belém do estado do Pará.
reSPonSável: joão batista lisboa de Alcântara
CPF/MF nº: 726.971.212-34
endereço dA eMPreSA: rua decouvelle, nº 229-A, decouville 
– Marituba/PA.
CeP: 67.200-000
ORDENADORA: Jeniffer de Barros Rodrigues
CPF/MF nº: 517.526.382-04

protocolo: 220292
tERmo ADitivo 01/2017 Ao coNtRAto Nº: 032/2016  
pRocEsso Nº: 2015/270.220 Dp/pA
PArteS: defensoria Pública do Pará (CnPj/MF nº 
34.639.526/0001-38) e Maconfrio e refrigeração ltda. – Me 
(CnPj/MF nº 34.685.586/0001-97).
objeto: Prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses.
dAtA dA ASSinAturA: 18/08/2017
vAlor eStiMAdo: r$ 48.120,00 (quarenta e oito mil cento e vinte 
reais).
vigênCiA: 19/08/2017 a 19/08/2018.
dotAção orçAMentáriA:
Programa/Projeto/Atividade: 30101.03.122.1447.8458
Fonte: 0101
natureza da despesa: 339039.
Plano interno (Pi): 4210008458C
gp Pará: 239051
Foro: Comarca de belém do estado do Pará.
reSPonSável: jaime borges da Costa
CPF/MF nº: 165.906.511-91.
endereço dA eMPreSA: Avenida Pedro Alvares Cabral, 800, Souza.
CeP: 66.120-613-150
ORDENADORA: Jeniffer de Barros Rodrigues
CPF/MF nº: 517.526.382-04

protocolo: 220291
tERmo ADitivo 01/2017 Ao coNtRAto Nº: 031/2016  

pRocEsso Nº: 2015/270.220 Dp/pA
PArteS: defensoria Pública do Pará (CnPj/MF nº 
34.639.526/0001-38) e S.P. universal Serviços e Comércio ltda. 
- ePP (CnPj/MF nº 04.759.782/0001-06).
objeto: Prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses.
dAtA dA ASSinAturA: 18/08/2017
vAlor globAl: r$ 254.703,72 (duzentos e cinquenta e quatro 
mil setecentos e três reais e setenta e dois centavos)
vigênCiA: 19/08/2017 a 19/08/2018.
dotAção orçAMentáriA:
Programa/Projeto/Atividade: 30101.03.122.1447.8458
Fonte: 0101
natureza da despesa: 339039.
Plano interno (Pi): 4210008458C
gp Pará: 239051
Foro: Comarca de belém do estado do Pará.
reSPonSável: Felix Melo de Sousa
CPF/MF nº: 051.130.322-04.
endereço dA eMPreSA: Avenida Pedro Alvares Cabral, 5006, 
Sacramenta.
CeP: 66.120-620
ORDENADORA: Jeniffer de Barros Rodrigues
CPF/MF nº: 517.526.382-04

protocolo: 220286

tERmo ADitivo 01/2017 Ao coNtRAto Nº: 034/2016  
pRocEsso Nº: 2015/270.220 Dp/pA

PArteS: defensoria Pública do Pará (CnPj/MF nº 
34.639.526/0001-38) e e-Clima Ar Condicionado e refrigeração 
ltda. - ePP (CnPj/MF nº 03.696.966/0001-01).
objeto: Prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses.
dAtA dA ASSinAturA: 18/08/2017
vAlor eStiMAdo: r$ 70.280,04 (setenta mil duzentos e oitenta 
reais e quatro centavos).
vigênCiA: 19/08/2017 a 19/08/2018.
dotAção orçAMentáriA:
Programa/Projeto/Atividade: 30101.03.122.1447.8458
Fonte: 0101
natureza da despesa: 339039.
Plano interno (Pi): 4210008458C
gp Pará: 239063
Foro: Comarca de belém do estado do Pará.
reSPonSável: Aroldo luiz Moreira
CPF/MF nº: 389.880.541-72
endereço dA eMPreSA: Avenida tamandaré, nº 2970, São 
Francisco, Campos grande/MS.
CeP: 79.118-720.
ORDENADORA: Jeniffer de Barros Rodrigues
CPF/MF nº: 517.526.382-04

protocolo: 220294

.

.

tERmo DE HomoloGAção
.

no dia 23 de agosto de 2017, depois de constatada a regularidade 
dos atos procedimentais, a defensora Pública geral do estado 
do Pará, HoMologA a adjudicação referente ao Processo nº 
2017/204516, Pregão nº 008/2017, cujo objeto é a AquiSição 
de PeçAS de rePoSição PArA iMPreSSorAS dA MArCA 
SAnSung e HP do AtuAl PArque teCnolÓgiCo dA dPPA para 
atender a demanda da defensoria Pública do estado do Pará, 
conforme condições e exigências constantes no edital e seus 
anexos. tendo como vencedoras do certame as empresas:
 jvS CoMérCio e ServiçoS de inForMátiCA ltdA (CnPj nº 
10.190.265/0001-53), venceu o gruPo 01 pelo valor global de 
r$ 26.136,67;
 evereSt teCnologiA e inForMátiCA eireli - Me (CnPj nº 
84.948.991/0003-90), venceu o gruPo 02 pelo valor global de 
r$ 56.925,00.
Sendo o gruPo 03  Cancelado na Aceitação.
belém/PA, 23 de agosto de 2017.
jeniFFer de bArroS rodrigueS
defensora Pública geral do estado do Pará

protocolo: 220056

.

.

tERmo DE coopERAção técNicA
.

tERmo DE coopERAção técNicA iNstitucioNAl
Nº do termo: 010/2017

 Partes: defensoria Pública do estado do Pará (CnPj nº 
34.639.526/0001-38) e Centro universitário do estado do Pará - 
CeSuPA (CnPj nº 15.254.949/0001-95).
 objeto: termo de Cooperação institucional tem por objeto a 
prestação de assistência jurídica integral por meio do núcleo de 
Prática jurídica do CeSuPA aos Assistidos, proporcionando aos 
discentes do Curso de direito o ensino/aprendizagem de prática 
jurídica, conforme previsão no Projeto Pedagógico do Curso.
 vigência: 20/03/2017 a 20/03/2022.
 valor: o presente termo não prevê transferência de recursos 
entre as partes.
 Foro: Comarca de belém, estado do Pará.
 data de Assinatura: 20/03/2017.
 ordenador responsável: Jeniffer de Barros Rodrigues (Defensora 
Pública geral do estado do Pará).
 endereço das Partes: defensoria Pública do estado do Pará (trav. 
Padre Prudêncio nº 154, Campina, belém/PA, CeP: 66.019-080) 
e Centro universitário do estado do Pará - CeSuPA (Av. nazaré 
nº 630, nazaré, belém/PA, CeP: 66035-135).

protocolo: 220408

.

féRiAs
.

poRtARiA Nº 1.824/2017-Dp-G, de 23/08/2017.
reSolve: Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a: 
FrAnCiArA PereirA leMoS, Mat.: 55587528/2, referente ao 
P.A. 16/17, com gozo de 18/10 a 16/11/2017.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
vlAdiMir AuguSto de CArvAlHo lobo e Avelino Koenig
defensor Público geral do estado do Pará, em exercício

protocolo: 220370

.

.

juDiciÁRio
.

.

.

tRiBuNAl DE justiçA Do 
EstADo Do pARÁ

.

.

.

coNtRAto
.

Extrato de contrato nº. 043/2017/tjPA//Partes: tjPA e 
a ConStrutorA AMériCA ltdA., inscrita no CnPj/MF sob o 
nº. 04.867.628/0001-40// objeto do Contrato: Contratação 
empresa especializada para execução da obra de recuperação 
do prédio da justiça Militar estadual do Pará, de acordo com 
as especificações e obrigações descritas no CONVITE nº. 001/
tjPA/2017, que originou este instrumento, pelo prazo de 06 
(seis) meses. // origem: Convite de licitação nº 001.2017, 
oriundo do processo PA-Pro-2017/03832, fundamenta-se no 
art. 25, inciso i, da lei nº 8.666/93 e suas alterações// valor 
do Contrato: r$ 99.950,77 (global)// Programa de trabalho: 
02.122.1421.8196; natureza de despesa 339039; Fonte de 
recurso 0101. / vigência: 06 meses 24/08/2017 a 24/09/2018// 
data da assinatura: 23/08/2017// Foro: belém/PA// responsável 
pela assinatura: Francisco de oliveira Campos Filho – Secretário 
de Administração//ordenador responsável: Sueli lima ramos 
Azevedo – Secretária de Planejamento.

protocolo: 220496

.

.

tERmo ADitivo A coNtRAto
.

Extrato do 4º tA ao contrato nº. 089/2014/tjpA//
Partes: tjPA e jC Administradora. inscrita no CnPj/MF sob o nº. 
11.818.638/0001-50// objeto do Contrato é a locação de imóvel, 
galpão comercial, situado na rodovia Mário Covas, nº 2318, 
bairro Coqueiro, na cidade de Ananindeua, estado do Pará, por 
um período de 12 (doze) meses // origem: dispensa de licitação, 
oriundo do processo PA-Pro-2013/01718 fundamentada no art. 
24, x, da lei nº 8.666/93 e suas alterações.// valor do Contrato: 
R$ 14.500,00 (mensal) // Objeto e justificativa do aditivo: 
prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, 
inclusão do parágrafo segundo na Cláusula décima quinta – das 
benfeitorias.// vigência do aditivo: 20/09/2017 a 19/09/2018// 
dotação orçamentária Programa de trabalho 02.122.1421.8195 
– natureza da despesa: 339039 – Fonte de recursos: 0118// 
data da assinatura: 21/08/2017// Foro: belém/PA// responsável 
pela assinatura: Francisco de oliveira Campos Filho – Secretário 
de Administração //ordenador responsável: Sueli lima ramos 
Azevedo.

protocolo: 218470

.

.

DiÁRiA
.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2237/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: dirACY nuneS AlveS / Cargo: deSeMbArgAdorA / 
Matrícula: 523 / nº. de diárias: 4½ (quatro e meia) / origem: 
beleM/PA / destino: SAlvAdor/bA / Período: 16 à 20/08/2017 
/ objetivo: PArtiCiPAr de reunião e dA xi jornAdA dA lei 
MAriA dA PenHA.
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poRtARiA DE DiÁRiA N° 2238/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: reijjAne FerreirA de oliveirA / Cargo: juizA de 
direito dA 1ª vArA CriMinAl de iCoArACi / Matrícula: 
30155 / nº. de diárias: 4½ (quatro e meia) / origem: beleM/PA 
/ destino: SAlvAdor/bA / Período: 16 à 20/08/2017 / objetivo: 
PArtiCiPAr de reunião e dA xi jornAdA dA lei MAriA dA 
PenHA.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2239/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: AlexAndre HiroSHi ArAKAKi / Cargo: juiz de 
direito / Matrícula: 70718 / nº. de diárias: 2½ (duas e meia) 
/ origem: MArAbá/PA / destino: SAlvAdor/bA /  Período: 17 
à 19/08/2017 /  objetivo: PArtiCiPAr de reunião e dA xi 
jornAdA dA lei MAriA dA PenHA.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2240/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: joSineide gAdelHA PAMPlonA MedeiroS / Cargo: 
juizA de direito titulAr dA CoMArCA de SAntAreM / 
Matrícula: 37265 / nº. de diárias: 2½ (duas e meia) / origem: 
SAntAréM/PA / destino:  SAlvAdor/bA /  Período: 17 à 
19/08/2017 /  objetivo: PArtiCiPAr de reunião e dA xi 
jornAdA dA lei MAriA dA PenHA.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2241/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: tHAYS dAniellA Sá SilvA / Cargo: AuxiliAr 
judiCiário / Matrícula: 124877 / nº. de diárias: 1½ (uma e 
meia) / origem: tuCuMã/PA / destino:  xinguArA/PA /  Período: 
18 à 19/08/2017 /  objetivo: CurSo “o FortAleCiMento 
do Poder judiCiário PArAenSe e o novo regiMento de 
CuStAS – lei nº /8.328/2015”

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2242/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: MAriA de FátiMA brAndão guidolini / Cargo: 
AuxiliAr judiCiArio / Matrícula: 121487 / nº. de diárias: 
1 (uma) / origem: rio MAriA/PA / destino: xinguArA/
PA /  Período: 18 à 19/08/2017 /  objetivo: CurSo “o 
FortAleCiMento do Poder judiCiário PArAenSe e o novo 
regiMento de CuStAS – lei nº /8.328/2015”

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2243/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: KAritA PAbline vieirA / Cargo: AuxiliAr judiCiArio 
/ Matrícula: 157856 / nº. de diárias: 1½ (uma e meia) / 
origem: rio MAriA/PA / destino: xinguArA/PA /  Período: 18 à 
19/08/2017 /  objetivo: CurSo “o FortAleCiMento do Poder 
judiCiário PArAenSe e o novo regiMento de CuStAS – lei 
nº /8.328/2015”

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2244/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: luiz MAriA de oliveirA / Cargo: oFiCiAl de juStiçA 
AvAliAdor / Matrícula: 7234 / nº. de diárias: ½ (meia) / 
origem: brAgAnçA/PA / destino: trAquAteuA/PA / Período: 
18/08/2017 / objetivo: CuMPrir MAndAdoS.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2245/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: MAriA joSe goMeS de Melo e SilvA / Cargo: oFiCiAl 
de juStiçA AvAliAdor / Matrícula: 143880 / nº. de diárias: 
½ (meia) / origem: SAntA luziA do PArá/PA / destino: 
CACHoeirA do Piriá/PA / Período: 18/08/2017 / objetivo: 
CuMPrir MAndAdoS.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2246/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: tAtiellY PAulA de oliveirA / Cargo: ASSeSSorA de 
juiz / Matrícula: 156833 / nº. de diárias: 1 (uma) / origem: 
rio MAriA/PA / destino: xinguArA/PA / Período: 18 e 
19/08/2017 / objetivo: CurSo “o FortAleCiMento do Poder 
judiCiário PArAenSe e o novo regiMento de CuStAS – lei 
nº /8.328/2015”

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2247/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: ernAndeS oliveirA MACiel / Cargo: AnAliStA 
judiCiário / Matrícula: 125881 / nº. de diárias: 2½ (duas 
e meia) / origem: São FrAnCiSCo do PArá/PA / destino: 
beléM/PA / Período: 08 à 10/08/2014 / objetivo: CurSo de 
grenCiAMento e liderAnçA eStrAtégiCA do tjPA.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2248/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: ronAldo douglAS PenA gonçAlveS / Cargo: oFiCiAl 
de juStiçA AvAliAdor / Matrícula: 8443/ nº. de diárias: 1½ 
(uma e meia) / origem: SAlvAterrA/PA / destino: beleM/PA 
/ Período: 18 à 19/08/2017 / objetivo: buSCAr MotoCiCletA 
diSPonibilizAdA À CoMArCA.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2249/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

tornAr SeM eFeito a Portaria nº 1385/2017-SP, de 
26/05/2017, que autorizou o pagamento de 1½ (uma e meia) 
diária (s) à servidora MAriA elCi MAtoS SilvA, referente ao 
seu deslocamento à Comarca de trairão/PA, no período de 30 à 
31/05/2017.

 
poRtARiA DE DiÁRiA N° 2250/2017 – sp, 16 DE 

AGosto DE 2017.
nome: jAne MAriCeliA SAntoS MArAnHAo / Cargo: AnAliStA 
judiCiArio / Matrícula: 104752 / nº. de diárias: 1½ (uma e 
meia) / origem: brASil novo/PA / destino: AltAMirA/PA / 
Período: 03 à 04/07/2017 / objetivo: CurSo de téCniCAS de 
gerenCiAMento e liderAnçA – turMA 03

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2251/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: ClAudiAne SoAreS dA SilvA / Cargo: ColAborAdorA 
eventuAl / CPF: 892.470.942-91 / nº. de diárias: 2½ (duas e 
meia) / origem: breveS/PA / destino: terMo judiCiário de 
bAgre/PA / Período: 17 à 19/08/2017 / objetivo: AuxiliAr 
MAgiStrAdo eM AudiênCiAS

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2252/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: Antonio MAxiMiAno de SouzA MArtinS júnior / 
Cargo: AuxiliAr judiCiário / Matrícula: 24139 / nº. de diárias:  
1½ (uma e meia) / origem: beleM/PA / destino: tAilândiA e 
goiAnéSiA do PArá/PA / Período: 17 à 18/08/2017 / objetivo: 
reAlizAr viStoriA téCniCA.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2253/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: derlon gerAldo Azevedo SilvA / Cargo: AnAliStA 
judiCiArio / Matrícula: 95681 / nº. de diárias: 1½ (uma e meia) 
/ origem: beléM/PA / destino: tAilândiA e goiAnéSiA do PArá 
/PA / Período: 17 à 18/08/2017 / objetivo: reAlizAr viStoriA 
téCniCA

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2254/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: MAriA de nAzAre SilvA gouveiA doS SAntoS / Cargo: 
deSeMbArgAdorA / Matrícula: 1309 / nº. de diárias: 2½ (duas e 
meia) / origem: beleM/PA / destino: AbAetetubA e bArCArenA/
PA / Período: 01 à 03/08/2017 / objetivo: AçÕeS reFerenteS Ao 
MêS eStAduAl do júri.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2255/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: jeovAnA rodrigueS MirAndA / Cargo: CoordenAdorA 
de gAbinete de deSeMbArgAdorA / Matrícula: 29726 / nº. 
de diárias: 2½ (duas e meia) / origem: beleM/PA / destino: 
AbAetetubA e bArCArenA/PA / Período: 01 à 03/08/2017 / 
objetivo: AçÕeS reFerenteS Ao MêS eStAduAl do júri.
 

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2256/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: eliAS CAetAno AMArAl de MorAeS / Cargo: Cb-PM / 
Matrícula: 37430 / nº. de diárias: 2½ (duas e meia) / origem: 
beleM/PA / destino: AbAetetubA e bArCArenA/PA / Período: 01 
à 03/08/2017 / objetivo: AçÕeS inStituCionAiS.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2257/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: Aurelio CArloS Monteiro CoutinHo / Cargo: 
ASSeSSor juridiCo / Matrícula: 112976 / diárias: 4½ (quatro e 
meia) / origem: beleM/PA / destino: AbAetetubA/PA / Período: 
21 à 25/08/2017 / objetivo: AuxiliAr noS trAbAlHoS de 
Correição

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2258/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: CArloS roberto guiMArAeS PinHeiro / Cargo: 
AuxiliAr judiCiArio / Matrícula:1368 / nº. de diárias: 4½ 
(quatro e meia) / origem: beleM/PA / destino: AbAetetubA/PA / 
Período: 21 à 25/08/2017 / objetivo: AuxiliAr noS trAbAlHoS 
de Correição

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2259/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: FAbiolA ingrid rodrigueS bArAtA SAntoS / Cargo: 
CHeFe de gAbinete dA CorregedoriA dA CAPitAl / Matrícula: 
60360 / nº. de diárias: 4½ (quatro e meia) / origem: beleM/PA / 
destino: AbAetetubA/PA / Período: 21 à 25/08/2017 / objetivo: 
AuxiliAr noS trAbAlHoS de Correição

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2260/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: jAiMe diAS liMA / Cargo: AnAliStA judiCiário / 
Matrícula: 124125 / nº. de diárias: 4½ (quatro e meia) / origem: 
beleM/PA / destino: AbAetetubA/PA / Período: 21 à 25/08/2017 
/ objetivo: AuxiliAr noS trAbAlHoS de Correição

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2261/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: joSe Antonio FerreirA CAvAlCAnte / Cargo: juiz 
AuxiliAr dA CorregedoriA do interior / Matrícula: 2526 
/ nº. de diárias: 4½ (quatro e meia) / origem: beleM/PA / 
destino: AbAetetubA/PA / Período: 21 à 25/08/2017 / objetivo: 
reAlizAr Correição.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2262/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: joSe de MirAndA CAStelo brAnCo PonteS / Cargo: 
CoordenAdor de gAbinete / Matrícula: 41050 / nº. de 
diárias: 4½ (quatro e meia) / origem: beleM/PA / destino: 
AbAetetubA/PA / Período: 21 à 25/08/2017 / objetivo: 
AuxiliAr noS trAbAlHoS de Correição

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2263/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: leonArdo de FAriAS duArte / Cargo: juiz AuxiliAr 
dA CorregedoriA / Matrícula: 37280 / nº. de diárias: 4½ 
(quatro e meia) / origem: beleM/PA / destino: AbAetetubA/PA 
/ Período: 21 à 25/08/2017 / objetivo: reAlizAr Correição.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2264/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: MAriA CriStinA Monteiro dA SilvA / Cargo: MilitAr 
/ Matrícula: 25186/ nº. de diárias: 4½ (quatro e meia) / 
origem: beleM/PA / destino: AbAetetubA/PA / Período: 21 à 
25/08/2017  / objetivo:  AçÕeS inStituCionAiS.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2265/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: tHAizA MArtinS PereirA SuAno de FAriAS/ Cargo: 
ASSeSSorA jurÍdiCA/ Matrícula: 104850/ nº. de diárias: 4½ 
(quatro e meia) / origem: beleM/PA / destino: AbAetetubA/
PA / Período: 21 à 25/08/2017 / objetivo: AuxiliAr noS 
trAbAlHoS de Correição

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2266/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: ClAudio luiz dA SilvA CAbrAl / Cargo: AnAliStA 
judiCiário / Matrícula: 116467 / nº. de diárias: 5½ (cinco e 
meia) / origem: beleM/PA / destino: tuCuruÍ/PA / Período: 15 
à 20/08/2017 / objetivo: ti itnerAnte.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2267/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: brendA neveS de SouSA FigueirA / Cargo: AnAliStA 
judiCiário / Matrícula: 157538 / nº. de diárias: 2½ (duas e 
meia) / origem: AuguSto CorrêA/PA / destino: CAPAneMA/
PA / Período: 17 à 19/08/2017 / objetivo: o novo CÓdigo de 
ProCeSSo Civil eM debAte

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2268/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: tHiAgo duArte de oliveirA / Cargo: oFiCiAl de 
juStiçA AvAliAdor / Matrícula: 97578 / nº. de diárias: 1 
(uma) / origem: ouréM/PA / destino: CAPAneMA/PA / Período: 
17 e 18/08/2017 / objetivo: o novo CÓdigo de ProCeSSo 
Civil eM debAte

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2269/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: PAulo roberto rodrigueS CeCiM / Cargo: AuxiliAr 
judiCiário / Matrícula: 10650 / nº. de diárias: 1½ (uma e 
meia)  / origem: beléM/PA / destino: goiAnéSiA do PArá/
PA  / Período: 17 à 18/08/2017 / objetivo: ServiçoS de 
Condução de veÍCulo.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2270/2017 – sp, 16 DE 
AGosto DE 2017.

nome: CArloS roberto dA SilvA MAtiAS / Cargo: MotoriStA 
/ Matrícula: 63282 / nº. de diárias:  1½ (uma e meia) / origem: 
beleM/PA / destino: CAPAneMA/PA / Período: 17 à 18/08/2017 
/ objetivo: Conduzir veÍCulo oFiCiAl.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2271/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: vAniA vAlente do Couto ForteS bitAr CunHA / 
Cargo: deSeMbArgAdorA CorregedorA de juStiçA dAS 
CoMArCAS do interior / Matrícula: 41050 / nº. de diárias: 4½ 
(quatro e meia) / origem: beleM/PA / destino: AbAetetubA/PA 
/ Período: 21 à 25/08/2017/ objetivo: reAlizAr Correição.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2272/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: PAulo viCtor rAMoS CorrêA / Cargo: diretor do 
dePArtAMento ACAdêMiCo dA eSM/PA / Matrícula: 154733 
/ nº. de diárias: 2½ (duas e meia) / origem: beleM/PA / 
destino: SAlvAdor/bA / Período: 17 à 19/08/2017/ objetivo: 
xi jornAdA dA lei MAriA dA PenHA.
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poRtARiA DE DiÁRiA N° 2273/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: Aldenir SilvA dA roCHA / Cargo: AnAliStA 
judiCiArio / Matrícula: 88048 / nº. de diárias: ½ (meia) / 
origem: CAStAnHAl/PA / destino: inHAngAPÍ/PA / Período: 
17/08/2017 / objetivo: eStudo MultidiSCiPlinAr.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2274/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: jeruSA MAtoS dA SilvA / Cargo: AnAliStA judiCiArio 
/ Matrícula: 116645 / nº. de diárias: ½ (meia) / origem: 
CAStAnHAl/PA / destino: inHAngAPÍ/PA / Período: 17/08/2017 
/ objetivo: eStudo MultidiSCiPlinAr.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2275/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: dAvid SebAStião leAl Albuquerque / Cargo: 
ColAborAdor / CPF: 872.527.322-15 / nº. de diárias: 1 
(uma) / origem: vigiA/PA / destino: terMo judiCiário de 
ColAreS/PA / Período: 18 e 25/08/2017 / objetivo: CuMPrir 
diligênCiAS.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2276/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: MAnoel vArgAS luCindo / Cargo: AnAliStA 
judiCiário / Matrícula: 116254 / nº. de diárias: 1½  (uma e 
meia) / origem: tuCuMã/PA / destino: xinguArA/PA / Período: 
18 à 19/08/2017 / objetivo: CurSo o FortAleCiMento do 
Poder judiCiário e o novo regiMento de CuStAS.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2277/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: FlAvio oliveirA lAuAnde / Cargo: juiz de direito dA 
CoMArCA de SAntAréM / Matrícula: 149063 / nº. de diárias: 
2½ (duas e meia) / origem: SAntAréM/PA / destino: juruti/PA 
/  Período: 22 à 24/08/2017 / objetivo: reAlizAr AudiênCiAS.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2278/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: AdelCideS vASConCeloS MArinHo / Cargo: AnAliStA 
judiCiário / Matrícula: 46701 / nº. de diárias: 2½ (duas e 
meia) / origem: SAntAreM/PA / destino: juruti/PA / Período: 
22 à 24/08/2017 / objetivo: AuxiliAr MAgiStrAdo eM 
AudienCiAS.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2279/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: edinAldo AntuneS vieirA / Cargo: juiz de direito 
dA CoMArCA de jACundá / Matrícula: 154440 / nº. de diárias: 
1½  (uma e meia) / origem: jACundá/PA / destino: rondon 
do PArá/PA / Período: 17 à 18/08/2017 / objetivo: reAlizAr 
AudiênCiAS.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2280/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: Aldenir SilvA dA roCHA / Cargo: AnAliStA 
judiCiArio / Matrícula: 88048 / nº. de diárias: ½ (meia) / 
origem: CAStAnHAl/PA / destino: São FrAnCiSCo do PArá/PA 
/ Período: 21/08/2017 / objetivo: eStudo MultidiSCiPlinAr.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2281/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: jeruSA MAtoS dA SilvA / Cargo: AnAliStA judiCiArio 
/ Matrícula: 116645 / nº. de diárias: ½ (meia) / origem: 
CAStAnHAl/PA / destino: São FrAnCiSCo do PArá/PA / 
Período: 21/08/2017 / objetivo: eStudo MultidiSCiPlinAr.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2282/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: AlexAndro doS SAntoS leAl / Cargo: AnAliStA 
judiCiArio / Matrícula: 86428 / nº. de diárias: 1 (uma) / 
origem: Peixe boi/PA / destino: CAPAneMA/PA / Período: 17 e 
18/08/2017 / objetivo: o novo CÓdigo de ProCeSSo Civil 
eM debAte

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2283/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: everton de ArAujo SilvA / Cargo: AuxiliAr 
judiCiArio / Matrícula: 69809 / nº. de diárias: 2 (duas) /  
Período: 17 e 20/08/2017 / objetivo: CoMPleMentAção de 
diáriAS de vAlor PAgo A Menor nA PortAriA nº 2231/2017 
de 11/08/2017

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2284/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: AMArildo joSé MAzutti / Cargo: juiz de direito 
dA 3ª vArA AgráriA de MArAbá / Matrícula: 60135 / nº. de 
diárias: 1½ (uma e meia)  / origem: MArAbá/PA / destino: 
São gerAldo do ArAguAiA/PA / Período: 22 à 23/08/2017 / 
objetivo: reAlizAr AudiênCiAS.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2285/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: Andre luiz Filo-Creão gArCiA dA FonSeCA / Cargo: 
juiz de direito dA vArA AgráriA de CAStAnHAl/ Matrícula: 
36840/ nº. de diárias: 1½ (uma e meia) / origem: CAStAnHAl/
PA / destino: iPixunA do PArá/PA / Período: 22 à 23/08/2017 
/ objetivo: reAlizAr AudienCiAS.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2286/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: Andre PAulo AlenCAr de FAriAS / Cargo: AnAliStA 
judiCiário / Matrícula: 147001 / nº. de diárias: 1½ (uma e 
meia) / origem: CAStAnHAl/PA / destino: iPixunA do PArá/PA 
/ Período: 22 à 23/08/2017  / objetivo: AuxiliAr MAgiStrAdo 
eM AudienCiAS.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2287/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: deborAH FernAndeS gAlvão dA SilvA / Cargo: 
ASSeSSor de MAgiStrAdo / Matrícula: 125237/ nº. de 
diárias: 1½ (uma e meia) / origem: CAStAnHAl/PA / destino: 
iPixunA do PArá/PA / Período: 22 à 23/08/2017  / objetivo: 
AuxiliAr MAgiStrAdo eM AudienCiAS.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2288/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: FlAvio MoutinHo SilvA / Cargo: oFiCiAl de juStiçA / 
Matrícula: 121576 / nº. de diárias: 1½ (uma e meia) / origem: 
breveS/PA / destino: beléM/PA / Período: 17 à 18/08/2017  / 
objetivo: reCeber veÍCulo oFiCiAl.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2289/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: Albino de Abreu nogueirA FilHo / Cargo: 
Atendente judiCiário / Matrícula: 8389 / nº. de diárias: ½ 
(meia) / origem: beléM / destino: São Miguel do guAMá/PA 
/  Período:  18/08/2017  /  objetivo: ServiçoS de Condução 
de veÍCulo.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2290/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: gAbriel Henrique dA SilvA venturA / Cargo: 
AnAliStA judiCiário / Matrícula: 40320 / nº. de diárias: 
3½ (três e meia) / origem: beléM/PA / destino: obidoS/PA / 
Período: 22 à 25/08/2017 / objetivo: reAlizAr FiSCAlizAção 
de obrA no FÓruM.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2291/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: WilliAM ribeiro CAMPoS/ Cargo: Sd PM / Matrícula: 
92291 / nº. de diárias: 2½ (duas e meia) / origem: SAntAréM/
PA / destino: juruti/PA / Período:  22 à 24/08/2017 / objetivo: 
AçÕeS inStituCionAiS.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2292/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: luCAS quintAnilHA FurlAn / Cargo: juiz de direito 
/ Matrícula: 149390 / nº. de diárias: 1 (uma) / origem: 
goiAnéSiA do PArá/PA / destino: breu brAnCo/PA / Período: 
22 e 23/08/2017 / objetivo: deSPACHo de ProCeSSoS

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2293/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: MAriA de nAzAré dA CoStA SilvA / Cargo: AnAliStA 
judiCiário / Matrícula: 102504 / nº. de diárias: ½  (meia) / 
origem: CAMetá / destino: liMoeiro do Ajurú/PA / Período: 
18/08/2017 / objetivo: CuMPrir diligênCiAS.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2294/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: CArliAnnY SilvA doS SAntoS / Cargo: ASSeSSor de juiz 
/ Matrícula: 135895 / nº. de diárias: 4½ (quatro e meia) / origem: 
MArAPAniM/PA / destino: beléM/PA / Período: 07 à 11/08/2017 / 
objetivo: CurSo “exCludenteS no direito PenAl”

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2295/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: rAquel MourA ribeiro / Cargo: AnAliStA judiCiário 
/ Matrícula: 144134 / nº. de diárias: 4½ (quatro e meia) / 
origem: MArAPAniM/PA / destino: beléM/PA / Período: 07 à 
11/08/2017 / objetivo: CurSo “exCludenteS no direito 
PenAl”

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2296/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: joSe nonAnto ASSunção neto / Cargo: AuxiliAr 
judiCiário / Matrícula: 121525 / nº. de diárias: 1½ (uma 
e meia) / origem: São Felix do xingu/PA / destino: 
xinguArA/PA / Período: 18 à 19/08/2017 / objetivo: CurSo 
“o FortAleCiMento do Poder judiCiário e o novo regiMe 
de CuStAS

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2297/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: ronneY CArvAlHo doS SAntoS / Cargo: oFiCiAl de 
juStiçA AvAliAdor / Matrícula: 91103 / nº. de diárias: 1½ 
(uma e meia) / origem: São Felix do xingu/PA / destino: 
xinguArA/PA / Período: 18 à 19/08/2017 / objetivo: CurSo 
“o FortAleCiMento do Poder judiCiário e o novo regiMe 
de CuStAS

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2298/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: luCio bArreto guerreiro / Cargo: juiz AuxiliAr dA 
PreSidênCiA / Matrícula: 8176 / / nº. de diárias: 2½ (duas e 
meia) / origem: beleM/PA / destino: brASÍliA/dF / Período: 23 
à 25/08/2017 / objetivo: i jornAdA de direito ProCeSSuAl 
Civil.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2299/2017 – sp, 17 DE 
AGosto DE 2017.

nome: eriCHSon AlveS Pinto / Cargo: juiS de direito 
/ Matrícula: 149292 / nº. de diárias: 2½ (duas e meia) / 
origem: redenção/PA  / destino: brASÍliA/dF / Período: 23 
à 25/08/2017 / objetivo: i jornAdA de direito ProCeSSuAl 
Civil.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2300/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: Alline nAzAretH rAiol SouSA PiMentel / Cargo: 
AnAliStA judiCiArio / Matrícula: 57800 / nº. de diárias: 1½ 
(uma e meia) / origem MArAbA/PA / destino: São gerAldo do 
ArAguAiA/PA / Período:  22 à 23/03/2017 / objetivo: AuxiliAr 
MAgiStrAdo eM AudienCiAS

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2301/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: roberto gilSon PereirA de SouzA / Cargo: oFiCiAl 
de juStiçA AvAliAdor / Matrícula: 57142 / nº. de diárias: 1½ 
(uma e meia) / origem MArAbA/PA / destino: São gerAldo do 
ArAguAiA/PA / Período:  22 à 23/03/2017 / objetivo: AuxiliAr 
MAgiStrAdo eM AudienCiAS

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2302/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: SAndrA dA SilvA vieirA / Cargo: AnAliStA judiCiArio 
/ Matrícula: 78778 / nº. de diárias: 5½ (cinco e meia) / origem: 
AltAMirA/PA  / destino: uruArá/PA / Período: 20 à 25/08/2017 
/ objetivo: eStudo de CASo

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2303/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: joSe rodrigo KeMPner / Cargo: AnAliStA judiCiArio 
/ Matrícula: 143952 / nº. de diárias: 5½ (cinco e meia) / 
origem: AltAMirA/PA  / destino: uruArá/PA / Período: 20 à 
25/08/2017 / objetivo: eStudo de CASo

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2304/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: rAiSSA liSboA SAntoS / Cargo: CHeFe dA unidAde 
loCAl de ArreCAdAção / Matrícula: 158747 / nº. de diárias: 
4½ (quatro e meia) / origem: goiAnéSiA do PArá/PA  / 
destino: tuCuruÍ/PA / Período: 21 à 25/08/2017 / objetivo: 
treinAMento dA unAj

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2305/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: riCArdo FerreirA nuneS / Cargo: deSeMbArgAdor 
PreSidente do tj/ Matrícula: 647 / nº. de diárias: 1½ (uma 
e meia) / origem: beleM/PA / destino: brASÍliA/dF / Período: 
22 à 23/08/2017 / objetivo: CoMProMiSSoS inStituCionAiS.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2306/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: PAtriCiA bACellAr loPeS SArAivA / Cargo: 
SeCretáriA de geStão de PeSSoAS / Matrícula: 60542 / nº. 
de diárias: ½ (meia) / origem: beleM/PA / destino: brASÍliA/
dF / Período: 22/08/2017 / objetivo: CoMProMiSSoS 
inStituCionAiS

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2307/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: FrAnCiSCo de oliveirA CAMPoS FilHo / Cargo: 
SeCretário de AdMiniStrAção / Matrícula: 111228 / nº. de 
diárias: ½ (meia)  / origem: beléM/PA / destino: brASÍliA/
dF / Período: 22/08/2017 / objetivo: CoMProMiSSoS 
inStituCionAiS

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2308/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: MAriA de lourdeS CArneiro lobAto / Cargo: 
SeCretáriA AdjuntA de AdMiniStrAção / Matrícula: 56545 
/ nº. de diárias: ½ (meia) / origem: beleM/PA / destino: 
brASÍliA/dF / Período: 22/08/2017 / objetivo: CoMProMiSSoS 
inStituCionAiS
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poRtARiA DE DiÁRiA N° 2309/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: ellen MAriA CAMPoS dA SilvA / Cargo: oFiCiAl de 
juStiçA AvAliAdor / Matrícula: 150746 / nº. de diárias: 2½ (duas 
e meia) / origem: PrAinHA/PA / destino: SAntAréM/PA / Período:  
18 à 20/08/2017 / objetivo: CurSo de APerFeiçoAMento eM 
direito PenAl : CriMeS ContrA A vidA

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2310/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: gilSon do CArMo CAStelo doS reiS / Cargo: 
Atendente judiCiArio / Matrícula: 14524 / nº. de diárias: 
1 (uma) / origem: PriMAverA/PA / destino: CAPAneMA/PA / 
Período: 17 e 18/08/2017 / objetivo: CurSo o novo CÓdigo 
de ProCeSSo Civil eM debAte

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2311/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: joSe ribeiro dA CoStA FilHo / Cargo: ASSeSSor 
téCniCo AdMiniStrAtivo / Matrícula: 147303 / nº. de diárias: 
½ (meia) / origem: beléM/PA / destino: bAião/PA / Período: 
18/08/2017 / objetivo: viStoriA téCniCA.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2312/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: CHArleS brito FigueirA / Cargo: MilitAr / Matrícula: 
154083 / nº. de diárias: 4½ (quatro e meia) / origem: beléM/
PA / destino: ConCÓrdiA do PArá/PA / Período: 21à 25/08/207 
/ objetivo: AçÕeS inStituCionAiS.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2313/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: CHArleS ribeiro de brito / Cargo: oFiCiAl de 
juStiçA AvAliAdor/ Matrícula: 57355/ nº. de diárias: ½ 
(meia) / origem: brASil novo/PA / destino: AltAMirA/PA / 
Período: 22/08/2017 / objetivo: CuMPrir MAndAdoS.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2314/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: SuelY lobo dA CoStA / Cargo: AnAliStA judiCiário 
/ Matrícula: 58696 / nº. de diárias: ½ (meia) / origem: 
iCoArACY/PA / destino: São FrAnCiSCo do PArá/PA / 
Período: 21/08/2017 / objetivo: eStudo SoCiAl.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2315/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: vilMAr CoStA ribeiro / Cargo: MilitAr / Matrícula: 
59129 / nº. de diárias: 5½ (cinco e meia) / origem: beleM/PA / 
destino: ituPirAngA/PA / Período: 21 à 26/08/2017 / objetivo: 
AçÕeS inStituCionAiS

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2316/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: tAlitA rodrigueS diAS ribeiro / Cargo: oFiCiAl de 
juStiçA AvAliAdor / Matrícula: 150134 / nº. de diárias: ½ 
(meia) / origem: ourilândiA do norte/PA / destino: tuCuMã/
PA / Período: 22/08/2017 / objetivo: CuMPrir MAndAdo.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2317/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: ivAn de SouSA MourA / Cargo: Agente de SegurAnçA 
/ Matrícula: 20974 / nº. de diárias: 3½  (três e meia) / origem: 
itAitubA/PA / destino: SAntAréM/PA / Período: 23 à 26/08/2017  
/ objetivo: CurSo ForMAção brigAdA de inCêndio.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2318/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: joSineide gAdelHA PAMPlonA MedeiroS / Cargo: 
juizA de direito titulAr dA CoMArCA de SAntAreM / 
Matrícula: 37265 / nº. de diárias: 1½ (uma e meia) / origem: 
SAntAreM/PA  / destino: beleM/PA / Período: 21 à 22/08/2017 
/ objetivo: SeMAnA juStiçA PelA PAz eM CASA

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2319/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: tAMAr KAneMitSu PArente / Cargo: AnAliStA 
judiCiário / Matrícula: 126594 / nº. de diárias: 7½ (sete 
e meia) / origem: SAntAreM/PA  / destino: PrAinHA/PA / 
Período: 19 à 26/08/2017 / objetivo: eStudo SoCiAl

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2320/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: CArMen eliSAbete Meurer / Cargo: AnAliStA 
judiCiArio / Matrícula: 46060 / nº. de diárias: 3½  (três e 
meia) / origem: itAitubA/PA  / destino: SAntAréM/PA / 
Período: 23 à 26/08/2017 / objetivo: PArtiCiPAr do CurSo 
de ForMAção de brigAdA de inCêndio.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2321/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: eriKA nAtAlie PereirA MirAlHA duArte/ Cargo: 
CoordenAdorA MilitAr / Matrícula: 58130 / nº. de diárias:  
2½ (duas e meia) / origem: beléM/PA / destino: SAntAréM/PA 
/ Período: 24 à 26/08/2017 / objetivo: AçÕeS inStituCionAiS.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2322/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: joSAFA teleS vArelA FilHo / Cargo: MilitAr / 
Matrícula: 129119 / nº. de diárias: 2½ (duas e meia) / origem: 
beleM/PA / destino: SAntAréM/PA / Período: 23 à 25/08/2017 
/ objetivo: MiniStrAr CurSo de Forção de brigAdA de 
inCênCio.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2323/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: joSe nilSon MendonçA do AMArAl / Cargo: Serviço 
MilitAr / Matrícula: 92541 / nº. de diárias: 2½ (duas e meia) 
/ origem: beleM/PA / destino: SAntAréM/PA / Período: 23 
à 25/08/2017 / objetivo: MiniStrAr CurSo de Forção de 
brigAdA de inCênCio.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2324/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: AlACY PenA de SouSA / Cargo: eSCriturArio / 
Matrícula: 48852 / nº. de diárias: 1 (uma) / origem: SAntA 
luziA do PArá/PA / destino: CAPAneMA/PA / Período: 17 e 
18/08/2017 / objetivo: CurSo o novo CÓdigo de ProCeSSo 
Civil eM debAte.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2325/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: SArA PinHeiro MACHAdo / Cargo: AnAliStA 
judiCiário / Matrícula: 91049 / nº. de diárias: 1 (uma) / 
origem: SAntA luziA do PArá/PA / destino: CAPAneMA/PA / 
Período: 17 e 18/08/2017 / objetivo: CurSo o novo CÓdigo 
de ProCeSSo Civil eM debAte.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2326/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: MAriA izAbelA MottA dA SilvA / Cargo: ASSrSSor 
de juiz / Matrícula: 145060 / nº. de diárias: 1 (uma) / origem: 
SAntA luziA do PArá/PA / destino: CAPAneMA e brAgAnçA/
PA / Período: 17, 18 e 24 A 26 /08/2017 / objetivo: CurSo 
o novo CÓdigo de ProCeSSo Civil eM debAte e CurSo 
de CAPACitAção de viSão SiStêMiCA – novo olHAr no 
judiCiário PArAenSe.

poRtARiA DE DiÁRiA N° 2327/2017 – sp, 18 DE 
AGosto DE 2017.

nome: tACiAnA viCente ArAujo / Cargo: AnAliStA 
judiCiArio / Matrícula: 59064 / nº. de diárias: ½ (meia) / 
origem: MArAbA/PA  / destino: jACundá/PA / Período: 
22/08/2017 / objetivo: eStudo SoCiAl

protocolo: 220216

.

.

lEGislAtivo
.

.

.

AssEmBlEiA lEGislAtivA Do 
EstADo Do pARÁ

.

.

.

DEcREto
.

D E c R E t o Nº.2059/2017 - mD/Al
A Mesa diretora da Assembléia legislativa do estado do Pará, 
usando de suas atribuições legais e regimentais,
r e S o l v e:
APoSentAr, com base nas disposições no art. 40, inciso iii 
da CF/88, combinado com o art. 3º da emenda Constitucional 
nº.47/05; arts. 130, 131 § 1º, item x, e 140 da lei nº.5.810,94; 
arts.9º, alínea ¨b¨, e 11 do decreto legislativo nº.35/15; 
resoluções 67/91 e 09/93 c/c o art.6º do decreto legislativo 
nº.35/15; resolução nº.02/13; Atos das Mesas nºs.161/16; 
282/16 e 27/17, a servidora MAriA do PerPetuo SoCorro 
CoStA CorrêA, matrícula nº.124, no cargo de AnAliStA 
legiSlAtivA - MediCinA - Código e nível Pl.Al.090, do 
quadro de Provimento efetivo, com remuneração composta das 
seguintes parcelas:
- vencimento - (15 referências) .......r$ - 4.217,31
- Gratificação de Nível Superior – (80%) ........R$ - 3.373,84
- Adicional art.130/lei 5.810/94 – (40% do Padrão dAS.201.5) 
......r$ - 4.160,90
- Adicional de titulação – (20%)........r$ -    843,46

- Gratificação por Desempenho de Atividade Legislativa – 
(20%)............r$ -    843,46
- Adicional de tempo de Serviço – (50%) ...... r$ -  6.719,48
totAl de ProventoS MenSAiS...........r$ -20.158,45
totAl de ProventoS AnuAS......r$ -241.901,40
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
belém-Pa, em 04 de julho de 2017.
deputado MárCio MirAndA
Presidente
deputado CáSSio AndrAde
1º Secretário
deputado FernAndo CoiMbrA
2º Secretário

DEcREto Nº 2060/mD/Al/2017
A MeSA diretorA dA ASSeMbleiA legiSlAtivA do eStAdo 
do PArá, usando de suas atribuições legais e regimentais,
reSolve:
APoSentAr, com base nas disposições do art.6º, incisos i, ii, iii 
e iv e 7º da eC nº 41/2003: art. 2º da eC nº 47/05; art. 54-A, 
incisos i, ii. iii e iv da lei Complementar nº 39/2002, alterada 
pela lei Complementar nº 49/05; art. 131, § 1º, xi e 140 da lei 
estadual 5.810/94; art. 12 do decreto legislativo nº 70/90 c/c 
as resoluções  67/91 e 009/93 ; resolução nº 21/91; art. 90, 
Parágrafo único da Constituição estadual/89; decreto legislativo 
nº 04/12, e Ato da Mesa nº 027/2017, a servidora roSA MAriA 
buenãno nuneS, matrícula 143,  no cargo de ASSeSSor 
téCniCo – Código e nível Pl.Al.102, do quadro de Provimento 
efetivo desta Assembleia legislativa, com os proventos integrais, 
composto das seguintes parcelas:
venCiMento (16 referências )........r$4.428,18
        grAtiFiCAção de nS (80%).......r$3.542,54
        reP.dl 04/12(100%).....r$4.428,18      
        AdiCionAl Por teMPo de Serviço (55%)..... .r$6819,40
            totAl de ProventoS MenSAiS........ . r$19.218,30
            totAl de ProventoS AnuAiS...... r$230.619,60      
     Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
 beléM-Pa. em  10 de julho de 2017.
                                                     
deputado MárCio MirAndA
Presidente
deputado CáSSio AndrAde
1º Secretário
deputado FernAndo CoiMbrA
2º Secretário

D E c R E t o Nº.2061/2017 - mD/Al
A Mesa diretora da Assembleia legislativa do estado do Pará, 
usando de suas atribuições legais e regimentais,
r e S o l v e:
APoSentAr, com base nas disposições do art. 6º, incisos i, ii, 
iii e iv da emenda Constitucional nº. 41/2003, combinado com 
o art. 2º da emenda Constitucional nº. 47/05 e art. 54-A, incisos 
i, ii, iii e iv da lei Complementar nº. 39/2002, alterada pela 
lei Complementar nº. 49/2005; art. 6º do decreto legislativo 
nº.35/15, resoluções nºs.67/91 e 09/93; art.131 § 1º, item x, 
e 140, inciso iii da lei 5.810/94 c/c art.4º, § 2º do decreto 
legislativo nº.35/15; Parágrafo único do art.90 da Constituição 
estadual c/c art.23 do decreto legislativo nº.04/12 e art.18 do 
decreto legislativo nº35/15; e Ato da Mesa nº.27/17, a servidora 
léCiA régiS dA SilvA velASCo, matrícula nº.480, no cargo de 
téCniCo legiSlAtivo - Código e nível Pl.Al.102, do quadro de 
Provimento efetivo, com proventos mensais integrais compostos 
das seguintes parcelas:
- vencimento - (16 referências)......r$ - 4.428,18
- Gratificação Nível Superior – (80%)..........R$ - 3.542,54
- representação dl 4/12 – (100%)............r$ - 4.428,18
- Adicional de tempo de Serviço – (50%)........ r$ - 6.199,45
totAl de ProventoS MenSAiS......r$ 18.598,35
totAl de ProventoS AnuAS............r$223.180,20
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
belém-Pa, em 11 de julho de 2017.
deputado MárCio MirAndA
Presidente
deputado CáSSio AndrAde
1º Secretário
deputado FernAndo CoiMbrA
2º Secretário

protocolo: 220145
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..

tRiBuNAis DE coNtAs
.

.

.

tRiBuNAl DE coNtAs Dos 
muNicípios Do EstADo Do 
pARÁ

.

.

.

DispENsA DE licitAção
.

NotA DE EmpENHo: Nº 2017NE1090
ClASSiFiCAção do objeto: contratado
PArteS: tRiBuNAl DE coNtAs Dos muNicípios Do 
EstADo Do pARÁ - tcm e a empresa locAWEB sERviços 
DE iNtERNEt s/A
objeto: contratação dos serviços de blocos de caixas 
postais, para envio e recebimento de e-mails.
vAlor globAl do ContrAto: R$ 5.473,35 (cinco mil 
quatrocentos e setenta e três reais e trinta e cinco 
centavos).
dAtA dA ASSinAturA: 18/08/2017
vigênCiA: 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura.
liCitAção: Dispensa, Art. 24, ii da lei nº 8.666/93, 
processada sob o nº pA20178239.
dotAção orçAMentáriA: 03101.01.121.1454.8559.3390
39.57.
Fonte: 0101
Foro: comarca de Belém, Estado do pará
CnPj do ContrAtAdo: 02.351.877/0001-52
endereço do ContrAtAdo e CeP: Rua itapaiuna, nº 2434 
– jardim morumbi – são paulo/sp
ordenAdor reSPonSável: conselheiro presidente luís 
Daniel lavareda Reis júnior.

protocolo: 220102

.

.

tRiBuNAl DE coNtAs Do 
EstADo Do pARÁ

.

.

.

licENçA pRêmio
.

poRtARiA Nº 32.725, DE 25 DE AGosto DE 2017.
ConCeder ao servidor luiz eduArdo MeSquitA bAndeirA, 
Auditor de Controle externo - direito, matrícula nº 0100240, 
30 (trinta) dias de licença prêmio, referente ao triênio de 12-
07-2009/2012, nos termos do artigo 98 da lei nº 5.810/94, no 
período de 22-08 a 20-09-2017.

protocolo: 220399

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

poRtARiA Nº 32.726, DE 25 DE AGosto DE 2017.
deSignAr o servidor rAFAel Kleber MoreirA SAAvedrA 
de SouzA, Auditor de Controle externo, direito matrícula nº 
0101135; para exercer em substituição a função gratificada 
de Controlador da 2ª CCg, durante o impedimento do titular, 
joSe luiz Antonio gonçAlveS, no período de 11.09.2017 a 
10.10.2017.

protocolo: 220374

.

.

ERRAtA
.

poRtARiA Nº 32.564 DE 05 DE julHo DE 2017.
deSignAr o servidor dilSon vieirA doS AnjoS, Motorista, 
matrícula nº 0995604, para substituir Hildenor Helter de 
AguiAr FrAnCo, Motorista, matrícula nº 0100070, no período 
de 03-07 a 01-08-2017.

protocolo: 220093

.

DiÁRiA
.

poRtARiA Nº 32.723- fuNtcE, DE 23 DE AGosto DE 2017.
deSignAr o servidor jorge bAtiStA junior, Subsecretário 
geral, matrícula nº 0695521, para participar do Curso “Processo 
nos tribunais de Contas: Acusação, Contraditório, julgamento e 
recursos. Atualizado de acordo com o novo CPC e com a recente 
in/tCu 76/2016 sobre tomada de Contas especial”, em brasília - 
dF, concedendo-lhe 02 (duas) diárias e ½ (meia), para o período 
de 10 a 12-09-2017.

protocolo: 220090

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

NotificAção DE julGAmENto Nº 523/2017
de ordem da Presidente do tribunal de Contas do estado do 
Pará, Conselheira MAriA de lourdeS liMA de oliveirA, 
notifico o Senhor ANTÔNIO NILTON DE ALBUQUERQUE, Prefeito 
à época, de que no dia 29.08.2017, às 08h30min, o Plenário 
deste tribunal julgará o Processo nº 2011/53077-1, que trata 
da tomada de Contas instaurada na PreFeiturA MuniCiPAl de 
novA eSPerAnçA do Piriá, referente ao Convênio SeoP nº 
010/2012, cujo relator é o excelentíssimo Conselheiro Substituto 
julival Silva rocha.
na oportunidade informo que, conforme disposição contida no 
Art. 261 do regimento do tCe-PA, o (a) interessado (a) poderá 
produzir Sustentação oral por ocasião do referido julgamento, 
caso entenda necessário.
belém, 23 de agosto de 2017.
joSé tuFFi SAliM junior
Secretário-geral

protocolo: 220497
poRtARiA Nº 32.724, DE 25 DE AGosto DE 2017.

i – HoMologAr o resultado da escolha do Servidor nota 10 
– 2017 deste tribunal, conforme deliberação da Comissão 
de Avaliação composta pelos servidores EuGENio mARiA 
Dos sANtos GuEDEs, Auxiliar técnico de Controle externo 
Administrativo, matrícula nº 0100311, ElYEDA DE fÁtimA 
Dos sANtos pEssôA, Auxiliar técnico de Controle externo 
Administrativo, matrícula nº 0100300, KARlA lEssA 
BENGtsoN, diretora da escola de Contas nS-02, matrícula 
nº 0100927, e ADRiANo mÁRcio fRANcA limA, Auditor 
de Controle externo Procuradoria, matrícula nº 0101214, 
designados pela PortAriA nº 32.682 de 10-08-2017;
ii – tornAr PúbliCA a eleição do servidor joSe tArCiSio doS 
SAntoS, matrícula nº 0100074, ocupante do cargo de Agente 
Auxiliar de Serviços Administrativos - Classe d, nível 1, lotado na 
Assessoria técnica, como representante do tribunal de Contas 
do estado do Pará no    10º Concurso Servidor nota 10 - 2017.

protocolo: 220372
iNstRumENto suBstitutivo DE coNtRAto

NotA DE EmpENHo DA DEspEsA: 2017NE01800
valor: R$8.510,00
data de emissão: 23/08/2017
objeto: Aquisição de material gráfico, decorrente da Ata 
de Registro de preços n° 08/2016, pregão presencial 
n°08/2016
orçamento: Programa de trabalho: 01032145562670000
natureza da despesa: 33903000
Fonte do recurso: 0101000000
Contratada: impREssus BEl coméRcio E sERviços 
EiREli
CnPj: 13.913.414/0001-53
endereço: Rodovia Augusto montenegro, 1c, Belém, pA.
CeP: 66610000
ordenadora: Maria de lourdes lima de oliveira

protocolo: 220335
citAção - Nº 323-f/2017

de ordem do excelentíssimo Conselheiro relator, André teixeira 
dias, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento 
interno do tribunal de Contas do estado do Pará, cito através 
do presente, a Senhora MAriA gorete de FrAnçA SilvA, 
sócia da empresa Construrio ltda. Me, que no prazo de quinze 
(15) dias, a partir desta publicação, poderá apresentar razões 
de justificativas nos autos do Processo nº. 2013/50094-2, que 
trata da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Altamira, 
referente ao Convênio SePoF Fde nº 008/20120.
belém, 25 de agosto de 2017.
joSé tuFFi SAliM junior
Secretário-geral

protocolo: 220503

..

miNistéRio púBlico
.

.

.

miNistéRio púBlico DE 
coNtAs Do EstADo Do pARÁ

.

.

.

féRiAs
.

poRtARiA N° 157/2017/mpc/pA
o Procurador-geral de Contas do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais,
ConSiderAndo o requerimento de férias do servidor Fábio 
Augusto Miranda, datado de 18/08/2017 (Protocolo nº 
2017/355139), e os termos da resolução MPC/PA nº 06, de 
12/07/2016, do Colégio de Procuradores;
reSolve:
Conceder ao servidor Fábio AuguSto MirAndA, ocupante 
do cargo efetivo de Auxiliar Ministerial de Controle externo, 
matrícula nº 200143, 14 (quatorze) dias das Férias relativas ao 
período aquisitivo 21/06/2015 a 20/06/2016, para o período de 
24/08 a 06/09/2017.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém/PA, 22 de agosto de 2017
FeliPe roSA Cruz
Procurador-geral de Contas do estado

protocolo: 220393

.

.

miNistéRio púBlico Do 
EstADo Do pARÁ

.

.

.

ERRAtA
.

Nº. Do coNtRAto: 067/2017-mp/pA.
Nº DA puBlicAção: 217811

Partes: ministério público do Estado do pará e a Empresa 
3i coméRcio E sERviços ltDA – Epp
onde se lê:. vigência: 18/08/2017 a 17/08/2017
leia-se: vigência: 18/08/2017 a 17/08/2018
ordenador responsável: DulcEliNDA loBAto pANtojA

protocolo: 220067
.

coNtRAto
.

Nº. Do coNtRAto: 075/2017-mp/pA
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico n.º 033/2017-MP/PA.
Partes Contratantes: Ministério Público do estado do Pará e a 
empresa eCore SoluCoeS eM teCnologiA dA inForMACAo 
ltdA (CnPj 03.182.155/0001-84).
objeto: Aquisição de licenças do software ((Atlassian jirA, 
Balsamiq Mockups for JIRA Server, Gliffy Diagrams for JIRA 
Server, bigPicture for jirA Server, Atlassian jirA PortFolio, 
Atlassian ConFluenCe, Atlassian jirA Servicedesk, Atlassian 
CroWd
data da Assinatura: 24/08/2017
vigência: 28/07/2017 a 27/02/2018
valor global: r$ 122.648,00 (cento e vinte e dois mil, seiscentos 
e quarenta e oito reais)
Dotação Orçamentária: Classificação: 12101.03.126.1434.8326 
– gestão de tecnologia da informação do MP;
elemento: 3390-39 – outros Serviços de terceiros - Pj;
Fonte: 0101 – recursos ordinários.
Foro: belém- Pará
ordenador responsável: dulcelinda lobato Pantoja

protocolo: 220077
.

RAtificAção DE iNExiGiBiliDADE DE licitAção
.

Nº DA iNExiGiBiliDADE: 018/2017-mp/pA.
Partes: ministério público do Estado do pará e a tHompsoN 
cARDoso (cpf nº 248.220.510-72).
objeto: ministrar o curso de “técnicas de Entrevista, 
interrogatório e Detecção de mentiras”
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valor total: R$ 18.380,00 (dezoito mil, trezentos e oitenta 
reais).
Fundamento legal: Art. 25, ii, da lei 8.666/93.
data da Assinatura: 24/08/2017.
ordenador responsável: Dulcelinda lobato pantoja

protocolo: 220282

supRimENto DE fuNDo
.

poRtARiA Nº 5504/2017-mp/pGj
o diretor do dePArtAMento FinAnCeiro, usando de suas 
atribuições que lhe foram delegadas através da PortAriA nº 
074/2015-MP/Pgj.
r e S o l v e:
ConCeder à servidora ritA CáSSiA dA SilvA, AuxiliAr de 
AdMiniStrAção, Matrícula nº 999.2317, lotada na Promotoria de 
justiça de Óbidos, a importância de r$ 1.900,00 (mil novecentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, com 
período de aplicação de 17/08/2017 a 16/10/2017, conforme 
abaixo:
ProgrAMA de trAbAlHo 12101.03.122.1434.8330
desenvolvimento das atividades dos Procuradores e Promotores 
de justiça.
Fonte de reCurSoS 0101000000
nAturezA dA deSPeSA         
3390-30 Material de Consumo r$ 250,00
3390-36 o.S. terceiros - P.Física r$ 1.150,00
3390-39 o.S. terceiros - P.jurídica r$ 500,00
obS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, 
subsequentes, após o término do período de aplicação.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
dePArtAMento FinAnCeiro do MiniStério PúbliCo do 
eStAdo do PArá, belém, 25 de agosto de 2017.
MárCio roberto SilvA MenezeS
diretor do departamento Financeiro

protocolo: 220411
poRtARiA Nº 5499/2017-mp/pGj

o diretor do dePArtAMento FinAnCeiro, usando de suas 
atribuições que lhe foram delegadas através da PortAriA nº 
074/2015-MP/Pgj.
r e S o l v e:
ConCeder ao servidor CoSMe lobAto Cordeiro, AuxiliAr 
de AdMiniStrAção, Matrícula nº 999.1498, lotado na 
Promotoria de justiça de ourém, a importância de r$ 1.700,00 
(mil setecentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto 
Pagamento, com período de aplicação de 10/08/2017 a 
09/10/2017, conforme abaixo:
ProgrAMA de trAbAlHo 12101.03.122.1434.8330
desenvolvimento das atividades dos Procuradores e Promotores 
de justiça.
Fonte de reCurSoS 0101000000
nAturezA dA deSPeSA         
3390-30 Material de Consumo r$ 400,00
3390-36 o.S. terceiros - P.Física r$ 1.300,00
obS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, 
subsequentes, após o término do período de aplicação.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
dePArtAMento FinAnCeiro do MiniStério PúbliCo do 
eStAdo do PArá, belém, 25 de agosto de 2017.
MárCio roberto SilvA MenezeS
diretor do departamento Financeiro

protocolo: 220403
poRtARiA Nº 5503/2017-mp/pGj

o diretor do dePArtAMento FinAnCeiro, usando de suas 
atribuições que lhe foram delegadas através da PortAriA nº 
074/2015-MP/Pgj.
r e S o l v e:
ConCeder à servidora renAtA PAeS CArvAlHo, AuxiliAr de 
AdMiniStrAção, Matrícula nº 999.2660, lotada na Promotoria de 
justiça de Acará, a importância de r$ 2.000,00 (dois mil reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, com período de 
aplicação de 17/08/2017 a 16/10/2017, conforme abaixo:
ProgrAMA de trAbAlHo 12101.03.122.1434.8330
desenvolvimento das atividades dos Procuradores e Promotores 
de justiça.
Fonte de reCurSoS 0101000000
nAturezA dA deSPeSA         
3390-30 Material de Consumo r$ 1.000,00
3390-36 o.S. terceiros - P.Física r$ 1.000,00
obS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, 
subsequentes, após o término do período de aplicação.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
dePArtAMento FinAnCeiro do MiniStério PúbliCo do 
eStAdo do PArá, belém, 25 de agosto de 2017.
MárCio roberto SilvA MenezeS
diretor do departamento Financeiro

protocolo: 220410
poRtARiA Nº 5501/2017-mp/pGj

o diretor do dePArtAMento FinAnCeiro, usando de suas 
atribuições que lhe foram delegadas através da PortAriA nº 
074/2015-MP/Pgj.
r e S o l v e:
ConCeder ao servidor luCiAno oliveirA MourAo, AuxiliAr 

de AdMiniStrAção, Matrícula nº 999.1180, lotado na 
Promotoria de justiça de Santa luzia do Pará, a importância de 
r$ 1.500,00 (mil quinhentos reais), para ocorrer com despesas 
de Pronto Pagamento, com período de aplicação de 01/08/2017 
a 30/09/2017, conforme abaixo:
ProgrAMA de trAbAlHo 12101.03.122.1434.8330
desenvolvimento das atividades dos Procuradores e Promotores 
de justiça.
Fonte de reCurSoS 0101000000
nAturezA dA deSPeSA         
3390-30 Material de Consumo r$ 400,00
3390-36 o.S. terceiros - P.Física r$ 1.100,00
obS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, 
subsequentes, após o término do período de aplicação.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
dePArtAMento FinAnCeiro do MiniStério PúbliCo do 
eStAdo do PArá, belém, 25 de agosto de 2017.
MárCio roberto SilvA MenezeS
diretor do departamento Financeiro

protocolo: 220405
poRtARiA Nº 5502/2017-mp/pGj

o diretor do dePArtAMento FinAnCeiro, usando de suas 
atribuições que lhe foram delegadas através da PortAriA nº 
074/2015-MP/Pgj.
r e S o l v e:
ConCeder à servidora robertA de queiroz SAntAnA 
MArtel, ASSeSSor de ProMotoriA de juStiçA, Matrícula 
nº 999.2314, lotada na Promotoria de justiça de Muaná, a 
importância de r$ 2.000,00 (dois mil reais), para ocorrer com 
despesas de Pronto Pagamento, com período de aplicação de 
01/08/2017 a 30/09/2017, conforme abaixo:
ProgrAMA de trAbAlHo 12101.03.122.1434.8330
desenvolvimento das atividades dos Procuradores e Promotores de justiça.
Fonte de reCurSoS 0101000000
nAturezA dA deSPeSA         
3390-30 Material de Consumo r$ 800,00
3390-36 o.S. terceiros - P.Física r$ 1.200,00
obS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, 
subsequentes, após o término do período de aplicação.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
dePArtAMento FinAnCeiro do MiniStério PúbliCo do 
eStAdo do PArá, belém, 25 de agosto de 2017.
MárCio roberto SilvA MenezeS
diretor do departamento Financeiro

protocolo: 220409
poRtARiA Nº 5500/2017-mp/pGj

o diretor do dePArtAMento FinAnCeiro, usando de suas 
atribuições que lhe foram delegadas através da PortAriA nº 
074/2015-MP/Pgj.
r e S o l v e:
ConCeder ao servidor FrAnCiSCo jAelder de liMA, 
AuxiliAr de AdMiniStrAção, Matrícula nº 999.905, lotado 
na Promotoria de justiça de Mãe do rio, a importância de r$ 
1.900,00 (mil novecentos reais), para ocorrer com despesas de 
Pronto Pagamento, com período de aplicação de 11/08/2017 a 
10/10/2017, conforme abaixo:
ProgrAMA de trAbAlHo 12101.03.122.1434.8330
desenvolvimento das atividades dos Procuradores e Promotores 
de justiça.
Fonte de reCurSoS 0101000000
nAturezA dA deSPeSA         
3390-30 Material de Consumo r$ 500,00
3390-36 o.S. terceiros - P.Física r$ 1.400,00
obS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, 
subsequentes, após o término do período de aplicação.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
dePArtAMento FinAnCeiro do MiniStério PúbliCo do 
eStAdo do PArá, belém, 25 de agosto de 2017.
MárCio roberto SilvA MenezeS
diretor do departamento Financeiro

protocolo: 220404

.

.

outRAs mAtéRiAs
.

miNistéRio púBlico Do EstADo Do pARÁ
ExtRAto DA poRtARiA Nº 004/2017-mp/pjipi

 A Promotora de justiça de ipixuna do Pará/PA, com fundamento 
no Art. 54, vi e § 3º da lei Complementar nº 057/06 e no 
Art. 4º, vi da resolução nº 23 – CnMP, de 17/09/2007, torna 
pública a instauração do Procedimento investigatório Criminal nº 
001/2017-MP/PjiPi, que se encontra à disposição na Promotoria 
de justiça de ipixuna do Pará, situada na tv. Padre josé de 
Anchieta, s/nº, Centro, CeP: 68.637-000, ipixuna do Pará /PA, 
Fone: (91) 3811-2629.

poRtARiA Nº 004/2017-mp/pjipi
 reclamados: Autoridade Policial e Carlito Alexandre Correa.
 Assunto: Apurar suposta prática de crime de ameaça, neste 
município, contra os assentados do “Assentamento São Pedro”, 
por autoridade policial e proprietário de lotes rurais.
Monique nathyane Coelho queiroz – Promotora de justiça

protocolo: 220287

4ª pRomotoRiA DE justiçA cívEl DE ANANiNDEuA
 ExtRAto DE poRtARiA DE coNvERsão DE

pRocEDimENto pREpARAtÓRio Em iNQuéRito civil
o MiniStério PúbliCo do eStAdo do eStAdo do PArá 
torna público a conversão de Procedimento Preparatório em 
Inquérito Civil, a fim de que qualquer interessado, durante a sua 
tramitação, apresente documentos ou subsídios diretamente ao 
Promotor de Justiça oficiante, visando a melhor apuração dos 
fatos investigados.

 poRtARiA Nº: 082/2017 – mp/4ªpjciv
 iNQuéRito civil: 002724-477/2016

coNvERsão: 07/08/2017.
investigante: 4ª Promotoria de justiça Cível de Ananindeua
Fundamentos: lei n.º 13.146/2015, Art. 26, i e 27, parágrafo 
único, inciso i, da lei n.º 8.625/93 e Art. 129, ii, da CF/88.
origem: Procedimento Preparatório n.º 002724-477/2016
Objeto: Apurar os fatos narrados na ficha de atendimento, 
referente à situação da pessoa com deficiência Ducivaldo Martins 
do espírito Santo, visando o fornecimento de cadeira de rodas.
Ananindeua (PA), 09 de agosto de 2017.
 vâniA CAMPoS de PinHo
4ª Promotora de justiça Cível de Ananindeua, em exercício.

protocolo: 220334
miNistéRio púBlico Do EstADo Do pARÁ

ExtRAto DA poRtARiA Nº 005/2017-mp/pjipi
A Promotora de justiça de ipixuna do Pará/PA, com fundamento 
no Art. 54, vi e § 3º da lei Complementar nº 057/06 e no Art. 
4º, vi da resolução nº 23 – CnMP, de 17/09/2007, torna pública 
a instauração do Procedimento Administrativo nº 001/2017-MP/
PjiPi, que se encontra à disposição na Promotoria de justiça 
de ipixuna do Pará, situada na tv. Padre josé de Anchieta, s/
nº, Centro, CeP: 68.637-000, ipixuna do Pará /PA, Fone: (91) 
3811-2629.

poRtARiA Nº 005/2017-mp/pjipi
 reclamados: Prefeitura de ipixuna do Pará/PA
 Assunto: Fiscalizar o funcionamento do Conselho tutelar de 
ipixuna do Pará e compelir o município a adotar providências que 
garantem condições estruturais e operacionais adequadas para o 
atendimento ao público pelos Conselhos tutelares deste município.
 Monique nathyane Coelho queiroz – Promotora de justiça

protocolo: 220243
poRtARiA N.º 4976/2017-mp/pGj

o ProCurAdor-gerAl de juStiçA, usando de suas atribuições legais,
ConSiderAndo o disposto no art. 10, ix, alínea f, da lei Federal 
n° 8.625/1993 (lei orgânica nacional do Ministério Público) e 
art. 18, ix, alínea f, da lei Complementar n° 057/2006 (lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará);
ConSiderAndo os termos do art. 5º da resolução nº 011/2014-
MP/CPj, de 16 de outubro de 2014;
ConSiderAndo o afastamento do Procurador de justiça Manoel 
Santino nascimento junior;
ConSiderAndo o teor do ofício nº 0100/2017/CPCÍvel, 
datado de 21/7/2017, protocolizado sob o nº 29393/2017, em 
24/7/2017;
r e S o l v e:
deSignAr a Procuradora de justiça MArizA MACHAdo dA 
SilvA liMA para exercer na Procuradoria de justiça Cível, as 
atribuições do 1º cargo, no período de 1º a 13/8/2017, sem 
prejuízo das demais atribuições.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA ProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, belém, 1º 
de agosto de 2017.
gilberto vAlente MArtinS
Procurador-geral de justiça

poRtARiA N.º 4977/2017-mp/pGj
o ProCurAdor-gerAl de juStiçA, usando de suas atribuições 
legais,
ConSiderAndo o disposto no art. 10, ix, alínea f, da lei Federal 
n° 8.625/1993 (lei orgânica nacional do Ministério Público) e 
art. 18, ix, alínea f, da lei Complementar n° 057/2006 (lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará);
ConSiderAndo os termos do art. 5º da resolução nº 011/2014-
MP/CPj;
ConSiderAndo a licença da Procuradora de justiça Maria da 
Conceição de Mattos Sousa;
ConSiderAndo o teor do ofício nº 0105/2017-MP/CPCÍvel, 
datado de 25/7/2017, protocolizado sob o nº 29683/2017, em 
25/7/2017;
r e S o l v e:
deSignAr os Procuradores de justiça abaixo nominados para, 
sem prejuízo das demais atribuições, exercerem na Procuradoria 
de justiça Cível, as atribuições do 6º cargo, nos períodos 
indicados:
i – MAriA do PerPétuo SoCorro velASCo doS SAntoS, de 
1º a 2/8/2017 e 8 a 13/8/2017;
ii – terezA CriStinA bArAtA bAtiStA de liMA, de 3 a 
7/8/2017;
iii – rAiMundo de MendonçA ribeiro AlveS, de 14 a 
30/8/2017.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA ProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, belém, 1º 
de agosto de 2017.
gilberto vAlente MArtinS
Procurador-geral de justiça
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poRtARiA N.º 4978/2017-mp/pGj
o ProCurAdor-gerAl de juStiçA, usando de suas atribuições 
legais,
ConSiderAndo o disposto no art. 10, ix, alínea f, da lei Federal 
n° 8.625/1993 (lei orgânica nacional do Ministério Público) e 
art. 18, ix, alínea f, da lei Complementar n° 057/2006 (lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará);
ConSiderAndo os termos do art. 5º da resolução nº 028/2012-
MP/CPj;
ConSiderAndo a licença do Procurador de justiça Marcos 
Antônio Ferreira das neves;
ConSiderAndo a vacância do 8º cargo da Procuradoria de 
justiça Criminal;
ConSiderAndo a licença da Procuradora de justiça Maria Célia 
Filocreão gonçalves;
ConSiderAndo o teor do ofício nº 091/2017/CPjCriM, 
datado de 26/7/2017, protocolizado sob o nº 29886/2017, em 
26/7/2017;
r e S o l v e:
i - deSignAr o Promotor de justiça Convocado Sérgio 
tibúrCio doS SAntoS SilvA para exercer na Procuradoria de 
justiça Criminal, as atribuições do 6º cargo, no período de 17 a 
21/7/2017, sem prejuízo das demais atribuições;
ii - deSignAr o Procurador de justiça Cláudio bezerrA 
de Melo para exercer na Procuradoria de justiça Criminal, as 
atribuições do 6º cargo, no período de 24/7 a 2/8/2017, sem 
prejuízo das demais atribuições;
iii - deSignAr o Procurador de justiça Cláudio bezerrA 
de Melo para exercer na Procuradoria de justiça Criminal, as 
atribuições do 8º cargo, no período de 26 a 28/7/2017, sem 
prejuízo das demais atribuições;
iv - deSignAr o Procurador de justiça Cláudio bezerrA 
de Melo para exercer na Procuradoria de justiça Criminal, as 
atribuições do 14º cargo, no período de 19 a 30/7/2017, sem 
prejuízo das demais atribuições.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA ProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, belém, 1º 
de agosto de 2017.
gilberto vAlente MArtinS
Procurador-geral de justiça

poRtARiA N.º 5035/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
ConSiderAndo o afastamento da promotora de justiça Myrna 
gouveia dos Santos para atuar na coordenação do Centro de 
Apoio operacional do Meio Ambiente;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz 
continuidade dos serviços ministeriais no âmbito do 3º cargo da 
promotoria de justiça criminal de belém;
r e S o l v e:        
deSignAr os promotores de justiça abaixo nomeados para, 
sem prejuízo das demais atribuições, exercerem na promotoria 
de justiça criminal de belém, as seguintes as atribuições do 3º 
cargo, nos períodos indicados:
I – CARLOS STILIANIDI GARCIA, oficiar em processos, de 2 a 
11/8/2017;
II – MÁRCIA BEATRIZ REIS SOUZA, oficiar em audiências, de 3 
a 11/8/2017.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 2 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5044/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
ConSiderAndo a necessidade de assegurar a atuação 
ministerial no juizado especial itinerante do torcedor, como parte 
do projeto esporte com justiça;
ConSiderAndo os termos do ofício nº 249/2017-MP/CCrim, 
datado de 31/7/2017, protocolizado sob nº 30395/2017, em 
31/7/2017;
r e S o l v e:        
deSignAr o promotor de justiça CezAr AuguSto doS SAntoS 
MottA para atuar no juizado especial itinerante do torcedor, como 
parte do projeto esporte com justiça, nas dependências do estádio 
olímpico do Pará Edgar Proença, referente ao jogo Remo x Confiança, 
no dia 6/8/2017, sem prejuízo das atribuições originárias.

Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 2 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5073/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso v, da lei orgânica 
do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 de julho 
de 2006;
ConSiderAndo os termos do expediente protocolizado sob n.º 
30443/2017;
r e S o l v e:
revogAr, a contar de 10/8/2017, a designação da promotora 
de justiça ériKA MenezeS de oliveirA para exercer nas 
promotorias de justiça de benevides, as atribuições do 2º cargo, 
contida na portaria n.º 4815/2017-MP/Pgj, de 24/7/2017.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 3 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5074/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
ConSiderAndo as férias da promotora de justiça daliana 
Monique Souza viana;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz 
continuidade dos serviços ministeriais no âmbito do cargo da 
promotoria de justiça de Medicilândia;
ConSiderAndo os termos do expediente protocolizado sob nº 
28848/2017;
r e S o l v e:        
deSignAr a promotora de justiça vAneSSA HerCulAno 
ribeiro para exercer as atribuições do cargo da promotoria de 
justiça de Medicilândia, no período de 28/8 a 2/9/2017, sem 
prejuízo das demais atribuições.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 3 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5075/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade 
dos serviços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de 
justiça do tribunal do júri de belém;
ConSiderAndo os termos do ofício nº 250/2017-MP/CCrim, 
datado de 31/7/2017, protocolizado sob nº 30469/2017, em 
1º/8/2017;
r e S o l v e:        
deSignAr a promotora de justiça AndréA AliCe brAnCHeS 
NAPOLEÃO para oficiar em audiências de atribuição do 1º cargo 
da promotoria de justiça do tribunal do júri de belém, nos dias 
17, 22, 24 e 31/8/2017, sem prejuízo das demais atribuições.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 3 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5076/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
ConSiderAndo os termos do ofício nº 250/2017-MP/CCrim, datado 
de 31/7/2017, protocolizado sob nº 30469/2017, em 1º/8/2017;
r e S o l v e:
deSignAr o promotor de justiça joSé rui de AlMeidA 
bArbozA para, sem prejuízo de suas atribuições originárias, 
oficiar nas sessões do tribunal do júri, de atribuição do 3º cargo 

da promotoria de justiça do tribunal do júri de belém, referentes 
aos autos e dias indicados, podendo adotar medidas pertinentes, 
inclusive interpor recursos:
i – processo n.º 0024377-44.2014.8.14.0401, em 17/8/2017;
ii – processo n.º 0027328-40.2016.8.14.0401, em 22/8/2017;
iii – processo n.º 0001758-86.2010.8.14.0401, em 24/8/2017;
iv – processo n.º 0011942-09.2012.8.14.0401, em 31/8/2017.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 3 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5077/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006 c/c art. 24, da lei Federal nº 8.625/93;
ConSiderAndo os termos do ofício nº 133/2017-MP/CPSuiii/
tuC, datado de 2/8/2017, protocolizado sob n.º 30812/2017, 
em 2/8/2017;
r e S o l v e:
deSignAr o promotor de justiça CArloS Alberto FonSeCA 
LOPES para, sem prejuízo das demais atribuições, oficiar 
nas sessões do tribunal do júri, pautadas para os dias 7 e 
9/8/2017, referentes aos autos dos processos nº 0001957-
61.2015.8.14.0061 e 0001801-10.2014.8.14.0061, 
respectivamente, de atribuição do 2º cargo das promotorias 
de justiça de tucuruí, podendo adotar medidas pertinentes, 
inclusive interpor recursos.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 3 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5078/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006 c/c art. 24, da lei Federal nº 8.625/93;
ConSiderAndo os termos do ofício nº 164/2017-MP/1ªPjb, datado 
de 1º/7/2017, protocolizado sob n.º 30733/2017, em 2/8/2017;
r e S o l v e:
deSignAr o promotor de justiça tHiAgo tAKAdA PereirA 
para oficiar em conjunto com a promotora de justiça GABRIELA 
rioS MACHAdo na sessão do tribunal do júri, pautada para o 
dia 9/8/2017, referente aos autos do processo nº 0157647-
42.2015.8.14.0010, de atribuição do 1º cargo das promotorias 
de justiça de breves, sem prejuízo de suas atribuições originárias.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 3 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5099/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso v, da lei orgânica 
do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 de julho 
de 2006;
ConSiderAndo os termos do expediente protocolizado sob n.º 
29597/2017, em 25/7/2017;
r e S o l v e:
revogAr, a contar de 18/7/2017, a designação do promotor 
de justiça bruno AlveS CâMArA para exercer as atribuições 
do cargo da promotoria de justiça de jacareacanga, contida na 
portaria n.º 3010/2017-MP/Pgj, de 19/5/2017.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 4 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5100/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso v, da lei orgânica 
do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 de julho 
de 2006;
ConSiderAndo os termos do expediente protocolizado sob n.º 
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28645/2017, em 17/7/2017;
r e S o l v e:
revogAr, a contar de 17/7/2017, a designação do promotor 
de justiça guStAvo de queiroz zenAide para exercer as 
atribuições do 2º cargo das promotorias de justiça de novo 
Progresso, contida na portaria n.º 4100/2017-MP/Pgj, de 
27/6/2017.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 4 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5102/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006 c/c art. 24, da lei Federal nº 8.625/93;
ConSiderAndo os termos do ofício nº 107/2017-MP/SSbv, 
datado de 26/7/2017, protocolizado sob n.º 29786/2017, em 
26/7/2017;
r e S o l v e:
deSignAr a promotora de justiça nAYArA SAntoS negrão 
para oficiar em conjunto com a promotora de justiça PATRÍCIA 
CArvAlHo MedrAdo ASSMAnn na sessão do tribunal do júri, 
pautada para o dia 30/8/2017, referente aos autos do processo 
nº 0000478-87.2011.8.14.0056, de atribuição do cargo da 
promotoria de justiça de São Sebastião da boa vista, sem 
prejuízo de suas atribuições originárias.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 4 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5103/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
ConSiderAndo as férias do promotor de justiça luiz da Silva 
Souza;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade 
dos serviços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de 
justiça de Augusto Corrêa;
ConSiderAndo os termos do ofício nº 053/2017-MP/Coord., 
datado de 28/7/2017, protocolizado sob nº 30436/2017, em 
31/7/2017;
r e S o l v e:        
deSignAr o promotor de justiça nAdilSon PortilHo goMeS 
para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de 
Augusto Corrêa, no período de 10/8 a 8/9/2017, sem prejuízo 
das demais atribuições.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 4 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5104/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
ConSiderAndo as férias da promotora de justiça Carmen burle 
da Mota Paes;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz 
continuidade dos serviços ministeriais no âmbito do 5º cargo das 
promotorias de justiça de Castanhal;
ConSiderAndo os termos dos expedientes protocolizados sob 
n.º 26094 e 28849/2017;
r e S o l v e:        
deSignAr a promotora de justiça MArielA CorrêA HAge para 
exercer nas promotorias de justiça de Castanhal, as atribuições 
do 5º cargo, no período de 31/7 a 29/8/2017, sem prejuízo das 
demais atribuições.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 4 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5105/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
ConSiderAndo a licença da promotora de justiça brenda 
Corrêa lima Ayan;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade 
dos serviços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de 
justiça de Magalhães barata;
ConSiderAndo os termos do expediente protocolizado sob nº 
30327/2017, em 31/7/2017;
r e S o l v e:        
deSignAr os promotores de justiça abaixo nomeados para, sem 
prejuízo das demais atribuições, exercer as atribuições do cargo da 
promotoria de justiça de Magalhães barata, nos períodos indicados:
i – renAtA vAlériA Pinto CArdoSo liSboA, de 31/7 a 4/8/2017;
ii – MárCio leAl diAS, de 5 a 29/8/2017.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 4 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5106/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
ConSiderAndo a vacância do 1º cargo das promotorias de 
justiça de bragança;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade 
dos serviços ministeriais no âmbito do 1º cargo das promotorias 
de justiça de bragança;
ConSiderAndo o teor do ofício nº 048/2017-MP/Coord., datado 
de 17/7/2017, protocolizado sob nº 28807/2017, em 18/7/2017;
r e S o l v e:        
deSignAr a promotora de justiça MAriA joSé vieirA de 
CArvAlHo CunHA para exercer nas promotorias de justiça 
de bragança, as atribuições do 1º cargo, no período de 1º a 
31/8/2017, sem prejuízo das demais atribuições.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 4 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N° 5107/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
ConSiderAndo a atuação da promotora de justiça Marcela 
Christine Ferreira de Melo Castelo branco no município de 
Marituba;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz 
continuidade dos serviços ministeriais no âmbito do 2º cargo das 
promotorias de justiça de bragança;
ConSiderAndo o teor do ofício nº 048/2017-MP/Coord., datado 
de 17/7/2017, protocolizado sob nº 28807/2017, em 18/7/2017;
r e S o l v e:
deSignAr o promotor de justiça bruno beCKeMbAuer 
SAnCHeS dAMASCeno para, sem prejuízo das demais 
atribuições, exercer nas promotorias de justiça de bragança, as 
atribuições do 2º cargo, a contar de 1º/8/2017.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 4 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5108/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
ConSiderAndo o afastamento do promotor de justiça Carlos 
lamarck Magno barbosa para participar de oitiva na delegacia 
geral de polícia civil do Pará, no dia 11/8/2017, em belém/PA;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade 

dos serviços ministeriais no âmbito do 2º cargo das promotorias 
de justiça de Paragominas;
ConSiderAndo os termos do ofício nº 194/2017-2ªPjPgM, datado 
de 19/7/2017, protocolizado sob n.º 28926/2017, em 19/7/2017;
r e S o l v e:        
deSignAr a promotora de justiça PAulA SuelY de ArAújo 
AlveS CAMACHo para exercer nas promotorias de justiça de 
Paragominas, as atribuições do 2º cargo, no dia 11/8/2017, sem 
prejuízo das demais atribuições.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 4 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5110/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
r e S o l v e:
deSignAr o promotor de justiça dAniel Mondego Figueiredo 
para oficiar em conjunto com a promotora de justiça PATRÍCIA 
PiMentel rAbelo AndrAde na sessão do tribunal do júri, 
pautada para o dia 7/8/2017, referente aos autos do processo 
nº 0016313-29.2016.8.14.0028, de atribuição do 5º cargo 
das promotorias de justiça de Marabá, sem prejuízo de suas 
atribuições originárias.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 7 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5111/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
ConSiderAndo a licença do promotor de justiça érick ricardo 
Souza Fernandes;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz 
continuidade dos serviços ministeriais no âmbito do cargo da 
promotoria de justiça de Santana do Araguaia;
ConSiderAndo os termos do expediente protocolizado sob nº 
30807/2017;
r e S o l v e:        
deSignAr a promotora de justiça roSângelA eStuMAno 
gonçAlveS HArtMAnn para exercer as atribuições do cargo da 
promotoria de justiça de Santana do Araguaia, no período de 2 a 
11/8/2017, sem prejuízo das demais atribuições.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 7 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5112/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade 
dos serviços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de 
justiça de Almeirim;
ConSiderAndo os termos do expediente protocolizado sob nº 
29981/2017, em 27/7/2017;
r e S o l v e:        
deSignAr o promotor de justiça AlAn joHnneS lirA FeitoSA 
para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de 
Almeirim, na sede do município, no período de 9/8 a 7/9/2017, 
sem prejuízo de sua titularidade.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 7 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5113/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
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ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
ConSiderAndo a necessidade de assegurar a atuação 
ministerial na Ação de Cidadania na região oeste do Pará, que 
será realizada pela defensoria Pública do estado do Pará;
ConSiderAndo os termos do ofício nº 781/2017-MP/Pjo, 
datado de 21/7/2017, protocolizado sob nº 29324/2017, em 
21/7/2017;
r e S o l v e:        
deSignAr a promotora de justiça olÍviA robertA nogueirA 
DE OLIVEIRA para, sem prejuízo das demais atribuições, oficiar 
na Ação de Cidadania que será realizada pela defensoria Pública 
do estado do Pará, no município de Óbidos, nos dias 30 e 
31/8/2017.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 7 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5114/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
ConSiderAndo as férias da promotora de justiça regina luiza 
taveira da Silva;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz 
continuidade dos serviços ministeriais no âmbito do 3º cargo das 
promotorias de justiça de Abaetetuba;
ConSiderAndo os termos do expediente protocolizado sob nº 
30179/2017, em 28/7/2017;
r e S o l v e:        
deSignAr o promotor de justiça FrederiCo AuguSto de 
MorAiS Freire para exercer nas promotorias de justiça de 
Abaetetuba, as atribuições do 3º cargo, no período de 7/8 a 
5/9/2017, sem prejuízo das demais atribuições.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 7 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5115/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
ConSiderAndo o disposto no art. 6º, alínea a, da resolução 
n.º 012/2012-CPj;
ConSiderAndo os termos do expediente protocolizado sob nº 
25759/2017, em 27/6/2017;
r e S o l v e:        
deSignAr os promotores de justiça abaixo nomeados para, 
sem prejuízo das demais atribuições e em regime de mutirão, 
exercerem nas promotorias de justiça de Cametá, as atribuições 
dos seguintes cargos, no período de 22 a 24/8/2017:
i – AdriAnA PASSoS FerreirA, 1º cargo;
ii – rAFAel MoreirA Steinberger, 2º cargo.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 7 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5116/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
ConSiderAndo os termos do expediente protocolizado sob nº 
30277/2017, em 28/7/2017;
r e S o l v e:        
deSignAr os promotores de justiça abaixo nomeados para, sem 
prejuízo das demais atribuições, oficiarem perante a 2ª vara do 
juizado especial criminal de Marabá, nos dias indicados:
i – PAtrÍCiA PiMentel rAbelo AndrAde, 27/7/2017;

ii – Arlindo jorge CAbrAl júnior, 28/7/2017.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 7 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5117/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
ConSiderAndo a vacância do 3º cargo das promotorias de 
justiça de breves;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade 
dos serviços ministeriais no âmbito do 3º cargo das promotorias 
de justiça de breves;
ConSiderAndo os termos do ofício nº 049/2017-MP/CPMi, 
datado de 4/7/2017, protocolizado sob nº 27060/2017, em 
5/7/2017;
r e S o l v e:        
deSignAr os promotores de justiça abaixo nomeados para, 
sem prejuízo das demais atribuições, exercer nas promotorias 
de justiça de breves, as atribuições do 3º cargo, nos períodos 
indicados:
i – tHiAgo tAKAdA PereirA, de 19 a 22/8/2017;
ii – joão bAtiStA de ArAújo CAvAleiro de MACêdo junior, 
a contar de 23/8/2017.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 7 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N° 5118/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
ConSiderAndo a licença da promotora de justiça liliane 
Carvalho rodrigues de oliveira;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade 
dos serviços ministeriais no âmbito do 3º cargo das promotorias 
de justiça de Marabá;
ConSiderAndo os termos do ofício nº 305/2017/MP/CPjPSi, 
datado de 1º/8/2017, protocolizado sob nº 30774/2017, em 
2/8/2017;
r e S o l v e:        
deSignAr a promotora de justiça PAtrÍCiA PiMentel rAbelo 
AndrAde para exercer nas promotorias de justiça de Marabá, 
as atribuições do 3º cargo, no período de 29/7 a 5/8/2017, sem 
prejuízo das demais atribuições.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 7 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5119/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso v, da lei orgânica 
do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 de julho 
de 2006;
ConSiderAndo os termos do ofício nº 305/2017/MP/CPjPSi, 
datado de 1º/8/2017, protocolizado sob nº 30774/2017, em 
2/8/2017;
r e S o l v e:
revogAr, a contar de 24/7/2017, a designação da promotora 
de justiça CriStine MAgellA SilvA CorrêA para exercer nas 
promotorias de justiça de Marabá, as atribuições do 3º cargo, 
contida na portaria n.º 4664/2017-MP/Pgj, de 17/7/2017.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 7 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5120/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso v, da lei orgânica 

do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 de julho 
de 2006;
ConSiderAndo os termos do ofício nº 305/2017/MP/CPjPSi, 
datado de 1º/8/2017, protocolizado sob nº 30774/2017, em 
2/8/2017;
r e S o l v e:
revogAr, a contar de 24/7/2017, a designação da promotora de 
justiça CRISTINE MAGELLA SILVA CORRÊA para oficiar perante a 
2ª vara do juizado especial criminal de Marabá, contida no item 
ii da portaria n.º 4669/2017-MP/Pgj, de 17/7/2017.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 7 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N° 5121/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
ConSiderAndo as férias da promotora de justiça Alexssandra 
Muniz Mardegan;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade 
dos serviços ministeriais no âmbito do 9º cargo das promotorias 
de justiça de Marabá;
ConSiderAndo os termos dos expedientes protocolizados sob 
nº 30774 e 32295/2017;
r e S o l v e:        
deSignAr a promotora de justiça Aline tAvAreS MoreirA para 
exercer nas promotorias de justiça de Marabá, as atribuições 
do 9º cargo, no período de 31/7 a 4/8/2017, sem prejuízo das 
demais atribuições.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 7 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5122/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
ConSiderAndo a licença da promotora de justiça ligia valente 
do Couto de Andrade;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade 
dos serviços ministeriais no âmbito do 10º cargo das promotorias 
de justiça de Marabá;
ConSiderAndo os termos do ofício nº 305/2017/MP/CPjPSi, 
datado de 1º/8/2017, protocolizado sob nº 30774/2017, em 
2/8/2017;
r e S o l v e:        
deSignAr a promotora de justiça MAYAnnA SilvA de SouzA 
queiroz para exercer nas promotorias de justiça de Marabá, 
as atribuições do 10º cargo, no período de 1º a 3/8/2017, sem 
prejuízo das demais atribuições.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 7 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5123/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
ConSiderAndo a licença da promotora de justiça lílian viana Freire;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade 
dos serviços ministeriais no âmbito do 13º cargo das promotorias 
de justiça de Marabá;
ConSiderAndo os termos do ofício nº 305/2017/MP/CPjPSi, 
datado de 1º/8/2017, protocolizado sob nº 30774/2017, em 
2/8/2017;
r e S o l v e:        
deSignAr o promotor de justiça SAMuel FurtAdo SobrAl para 
exercer nas promotorias de justiça de Marabá, as atribuições do 
13º cargo, no período de 2 a 4/8/2017, sem prejuízo das demais 
atribuições.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 7 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional
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poRtARiA N.º 5124/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
ConSiderAndo o afastamento da promotora de justiça 
jacirema Ferreira da Silva e Cunha para participar do i congresso 
brasileiro da escola de altos estudos em ciências criminais, em 
São Paulo/SP;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz 
continuidade dos serviços ministeriais no âmbito do 4º cargo da 
promotoria de justiça do meio ambiente, patrimônio cultural e 
habitação e urbanismo de belém;
CONSIDERANDO os termos do oficio n.º 061/2017-4ªPJ/MA/PC/
Hu, datado de 5/7/2017, protocolizado sob n.º 27314/2017, em 
6/7/2017;
r e S o l v e:        
deSignAr o promotor de justiça benedito WilSon CorrêA 
de Sá para exercer na promotoria de justiça do meio ambiente, 
patrimônio cultural e habitação e urbanismo de belém, as 
atribuições do 4º cargo, nos dias 25 e 26/8/2017, sem prejuízo 
das demais atribuições.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 7 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5125/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade 
dos serviços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de 
justiça criminal de belém;
ConSiderAndo os termos do ofício nº 260/2017-MP/CCrim, 
datado de 3/8/2017, protocolizado sob nº 31014/2017, em 
3/8/2017;
r e S o l v e:        
deSignAr a promotora de justiça AndréA AliCe brAnCHeS 
NAPOLEÃO para oficiar em audiências de atribuição do 1º cargo 
da promotoria de justiça criminal de belém, no dia 4/8/2017, 
sem prejuízo das demais atribuições.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 7 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5126/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
ConSiderAndo os termos do ofício nº 109/2017-MP/
CoordPjSiP, datado de 2/8/2017, protocolizado sob n.º 
30950/2017, em 2/8/2017;
r e S o l v e:        
deSignAr as promotoras de justiça abaixo nominadas para, 
sem prejuízo das demais atribuições, oficiarem perante a vara do 
juizado especial criminal de Santa izabel do Pará, nos períodos 
indicados:

promotoras de justiça período

lÍliAn nuneS e nuneS 1º a 30/9/2017

vYllYA CoStA bArrA Sereni 2 a 31/10/2017

dAnielA SouzA FilHo MourA 1º a 30/11/2017

lÍliAn nuneS e nuneS 1º a 19/12/2017

Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 7 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5127/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 

de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
ConSiderAndo a licença da promotora de justiça viviane veras 
de Paula Couto;
ConSiderAndo a necessidade de assegurar a continuidade dos 
serviços ministeriais no âmbito do 6º cargo das promotorias de 
justiça da infância e juventude de belém;
r e S o l v e:
deSignAr o promotor de justiça niColAu Antonio donAdio 
CriSPino para, sem prejuízo das demais atribuições, exercer 
nas promotorias de justiça da infância e juventude de belém, as 
atribuições do 6º cargo, nos dias 7 e 8/8/2017.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 7 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5128/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
ConSiderAndo a vacância do cargo da promotoria de justiça 
de baião;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade 
dos serviços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de 
justiça de baião;
ConSiderAndo os termos dos expedientes protocolizados sob 
nº 26496 e 26962/2017;
r e S o l v e:        
deSignAr a promotora de justiça SAbrinA MAMede nAPoleão 
KAluMe para exercer as atribuições do cargo da promotoria de 
justiça de baião, no período de 7/8 a 5/9/2017, sem prejuízo das 
demais atribuições.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 7 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA N.º 5129/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, PArA A áreA 
jurÍdiCo-inStituCionAl, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas pela PortAriA nº 4574/2013-MP/Pgj, de 24 
de julho de 2013;
ConSiderAndo o disposto no art. 18, inciso ix, alínea f, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará, nº 057, de 06 
de julho de 2006;
ConSiderAndo as férias do promotor de justiça Mauro 
guilherme Messias dos Santos;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade 
dos serviços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de 
justiça de Mocajuba;
ConSiderAndo os termos dos expedientes protocolizados sob 
nº 26496 e 26962/2017;
r e S o l v e:        
deSignAr o promotor de justiça dAniel MenezeS bArroS 
para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça 
de Mocajuba, no período de 7/8 a 5/9/2017, sem prejuízo das 
demais atribuições.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 7 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional

poRtARiA Nº 5466/2017-mp/pGj
A SubProCurAdorA-gerAl de juStiçA, para área jurídico-
institucional, usando de suas atribuições legais,
ConSiderAndo o que dispõe o art. 10, inciso vi, da lei nº 
8.625/93 c/c o art. 18, incisos vi e xxiv; art. 26, inciso v e art. 
113, inciso iii, § 2º e § 5º, da lei Complementar estadual nº 
057/2006;
ConSiderAndo que o titular do cargo de 13º Procurador de 
justiça Cível estará afastado das atividades de execução para 
exercício do cargo de Corregedor-geral do Ministério Público até 
o dia 31.12.2018;
ConSiderAndo a solicitação efetuada pela Coordenadoria das 
Procuradorias de justiça Cíveis, por meio dos ofícios 093/2017-
MP/CPCÍvel (Protocolo 28670/2017) e 115/2017-MP/CPCÍvel 
(Protocolo 30039/2017), nos termos do art. 44, iii, da lei 
Complementar estadual nº 057/2006, visando a convocação de 
Promotor de justiça de 3ª entrância para atuar no cargo referido;
ConSiderAndo que apenas excepcionalmente o Promotor de 
justiça poderá exercer suas atribuições em órgão de execução 
diverso do qual for titular;

ConSiderAndo a imperiosa necessidade de assegurar a 
continuidade dos serviços ministeriais no âmbito do cargo de 
13º Procurador de justiça Cível e em atenção aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, transparência, proporcionalidade 
e razoabilidade, esta Subprocuradoria-geral de justiça – ji 
formulou consulta aos membros que figuram até a 20ª colocação 
na lista de antiguidade da 3ª entrância, visando obter resposta 
quanto ao interesse na convocação para atuar no cargo acima 
mencionado, com prejuízo de suas atribuições originárias;
ConSiderAndo que a convocação acima referida obedeceu ao 
critério da antiguidade;
ConSiderAndo que a Promotora de justiça MAriA do 
SoCorro PAMPlonA lobAto, que ocupa a 3ª colocação na 
lista de antiguidade da 3ª entrância, é a mais antiga inscrita, 
atendendo também aos demais requisitos para convocação ao 
cargo de 13º Procurador de justiça Cível;
r e S o l v e:        
ConvoCAr, ad referendum do e. Conselho Superior do Ministério 
Público, a Promotora de justiça MAriA do SoCorro PAMPlonA 
lobAto para atuar no cargo de 13º Procurador de justiça 
Cível, com prejuízo de suas atribuições originárias, a contar de 
25/08/2017, até enquanto perdurar o afastamento do titular do 
referido cargo.
Publique-Se, regiStre-Se e CuMPrA-Se.
gAbinete dA SubProCurAdoriA-gerAl de juStiçA, PArA A 
áreA jurÍdiCo-inStituCionAl. belém, 24 de agosto de 2017.
CândidA de jeSuS ribeiro do nASCiMento
Subprocuradora-geral de justiça,
área jurídico-institucional
com delegação de Pgj (Port. n.º 4574/2013-MP/Pgj

protocolo: 220515

miNistéRio púBlico Do EstADo Do pARÁ
ExtRAto DA poRtARiA Nº 005/2017-mp/pjA

o ProMotor de juStiçA titulAr dA ProMotoriA de juStiçA 
de Alenquer, com fundamento no art. 54, vi e § 3º da lei 
Complementar 057/06 e no art. 4° inciso vi da resolução n° 23 
– CnMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do inquérito 
Civil no005/2017-MP/PjA que se encontra à disposição na 
Promotoria de justiça de Alenquer, na travessa Santo Antônio, s/
nº, bairro Centro, Alenquer-Pará, fone: (93) 3526-1121.
Portaria de instauração nº005/2017-MP/PjA
 investigado: Cícero bezerra dos Santos
 data da instauração: 22/08/2017
 objeto: investigação acerca de possível ato de improbidade 
administrativa praticado pelo Secretário de infraestrutura do 
município de Curuá/PA, o Sr. Cícero bezerra dos Santos, ao 
determinar uso de maquinários públicos para serviços em 
propriedades particulares.
 Promotor de justiça: Adleer Calderaro Sirotheau.

protocolo: 220139

ExtRAto Do pRocEDimENto pREpARAtÓRio
Nº 000060-151/2017-mp/pj/Dpp/mA

 o ProMotor de juStiçA no exerCÍCio do 6º CArgo dA 
ProMotoriA de deFeSA do PAtriMonio PúbliCo e dA 
MorAlidAde AdMiniStrAtivA, dr. joSé godoFredo PireS 
doS SAntoS, torna pública a instauração do ProCediMento 
PrePArAtÓrio nº 000060-151/2017-MP/Pj/dPP/MA, que se 
encontra à disposição na sede do Ministério Público, na rua joão 
diogo, nº 100, bairro da Cidade velha, nesta cidade de belém do Pará.
Portaria de instauração nº 17/2017
data da instauração: 23/08/2017
objeto: Apurar possíveis irregularidades no âmbito do instituto 
de gestão Previdenciária do estado do Pará – igPrev em razão 
da demora no processo de aposentadoria (reserva) dos Policiais 
Militares em trâmite no órgão.
Polo Ativo: Ministério Público do estado do Pará
Polo Passivo: instituto de gestão Previdenciária do estado do 
Pará – igPrev
Promotoria de justiça: 6ª Promotoria de justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa
Promotora de justiça: josé godofredo Pires dos Santos

protocolo: 220304
miNistéRio púBlico Do EstADo Do pARÁ

ExtRAto DA poRtARiA Nº 003/2017-mp/pjipi
 A Promotora de justiça de ipixuna do Pará/PA, com fundamento 
no Art. 54, vi e § 3º da lei Complementar nº 057/06 e no Art. 
4º, vi da resolução nº 23 – CnMP, de 17/09/2007, torna pública 
a instauração do inquérito Civil Público nº 001/2017-MP/PjiPi, 
que se encontra à disposição na Promotoria de justiça de ipixuna 
do Pará, situada na tv. Padre josé de Anchieta, s/nº, Centro, 
CeP: 68.637-000, ipixuna do Pará /PA, Fone: (91) 3811-2629.

poRtARiA Nº 003/2017-mp/pjipi
 reclamados: “Fazenda Cristal” pertencente à Moacir balestreri
 Assunto: Apurar suposta poluição hídrica do rio e açude 
localizados na br 010, Km 130, no município de ipixuna do 
Pará/PA, oriundos da criação de gado na propriedade rural 
denominada “Fazenda Cristal”, pertencente à Moacir balestreri, 
ocorrido no mês de dezembro de 2016 e janeiro de 2017.
 Monique nathyane Coelho queiroz – Promotora de justiça

protocolo: 220213
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muNicípios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALENQUER

.

Aviso DE coNvocAção pARA AuDiêNciA púBlicA
A Prefeitura Municipal de Alenquer, por intermédio da Secretaria 
Municipal de governo e Planejamento, convoca a população 
para 1º Audiência Pública referente a revisão do Plano diretor 
Municipal Participativo - PdMA, lei nº 704 de 09 de outubro de 
2006, conforme lei Federal nº 10.257/2001, que se realizará 
no dia 09 de setembro de 2017 às 08hs 30min no Sindicato dos 
trabalhadores rurais de Alenquer, localizado na rua rosamiro 
batista, nº 715 - Centro.

Alenquer, 25 de agosto de 2017 
juraci Estevam de sousa 

Prefeito Municipal
protocolo: 220561

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA LUZIA DO PARÁ

.

pREfEituRA muNicipAl DE sANtA luziA Do pARA 
Aviso DE licitAção

A Prefeitura Municipal de Santa luzia do Pará torna público 
aos interessados que realizará licitação na modalidade 
Pregão PreSenCiAl nº 032/2017, objetivando a aquisição 
de equipamentos e materiais permanentes: (mobiliários, 
eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e equipamento 
hospitalar), conforme proposta nº 11935.648000/1140-01 
do Ministério da Saúde. Abertura: 11/09/2017, às 10:00hs. A 
retirada dos editais e seus anexos encontram-se disponíveis na 
Sala de licitações, sito a Av. Castelo branco, 635, Centro, Santa 
luzia do Pará, no horário de 08:00 às 13:00h, de segunda a 
sexta. informações (91) 3445-1438 / e-mail: licitastaluzia@
gmail.com. 

GlAYDsoN cARlos piNHEiRo silvA
 Pregoeiro

protocolo: 220595

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTARÉM

.

pREfEituRA muNicipAl DE sANtARém
Avisos DE licitAção. pREGão pREsENciAl Nº 
023/2017-sEmsA. objeto: Contratação de empresa 
especializada para fornecimento de gases medicinais para 
atender as necessidades do Hospital Municipal de Santarém, 
Samu e upa. data de Abertura: 11 de Setembro de 2017 às 
09:00h, na SeMSA. o edital poderá ser obtido pelo site: 
santarem.pa.gov.br. gledson esmilly Sousa bentes - Pregoeiro 
da PMS; Pregão PreSenCiAl nº 024/2017-SeMSA. objeto: 
Contratação de empresa especializada no fornecimento de caixa 
craniana, craniotomia / laminectomia para atender o centro 
cirúrgico do Hospital Municipal de Santarém - HMS. data de 
Abertura: 11 de Setembro de 2017 às 14:00h, na SeMSA. o 
edital poderá ser obtido pelo site: santarem.pa.gov.br.

 Gledson Esmilly sousa Bentes 
 Pregoeiro da PMS.

protocolo: 220596

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

muNicípio DE são fRANcisco Do pARÁ/pA 
Aviso DE licitAção ADiAmENto

pREGão pREsENciAl Nº 024/2017-pmsf/iNfRAEstRu- 
tuRA registro de preços para futuras e eventuais aquisição 
de materiais para a manutenção da iluminação pública para 
atender as demandas da Secretaria Municipal de infraestrutura 
no município de São Francisco do Pará/PA. Com abertura 
31/08/17 ficada adiada para o dia 11/09/2017 10h. Retirada: 
departamento de licitação das 8h às 14h de segunda a 
sexta-feira. valor do edital r$ 100,00, e gratuito no Site da 
transparência da Prefeitura de São Francisco do Pará e no Portal 
dos jurisdicionados (tCM).

protocolo: 220597

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOM JESUS DO TOCANTINS

.

Ato Aviso DE QuADRo pEssoAl 
DA GuARDA-muNicipAl-QGpm

objeto:lei Municipal nº 362/2011.
Cargo: guarda Municipal, classe 3ª. Segundo grau completo. 
quantitativo 50 (cinqüenta) Cargo: inspetor guarda Municipal, 
classe , 2ª,Superior Completo, quantidade 05(cinco) 
Progressão funcional: Cargo guarda Municipal. Classe 3ª 
inicial, Classe 2ª intermediaria, Classe 1ª final. Progressão 
funcional: inspetor da guarda Municipal, 2ª inicial, Classe 1ª 
final. Cargos de Provimento em comissão níveis quantitativos 
e remuneração. Cargo: Superintendente adjunto guarda 
Municipal quantidade 01(um) Cargo: Superintendente geral 
guarda Municipal quantidade 01(um) bom jesus do tocantins-
PA, 25 de agosto de 2017. 

joão da cunha Rocha
Prefeito Municipal

protocolo: 220562

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

.

pREfEituRA muNicipAl DE sENADoR josé poRfíRio
Aviso DE licitAção. tomADA DE pREço-2/2017-
001fmE. Município de Senador josé Porfírio torna público 
para conhecimento dos interessados que realizará no dia 
13/09/2017 às 09h00min; licitação na modalidade de tomada 
de Preços: objeto: Contratação de empresa especializada Para 
execução do Projeto de reforma da e. M. e. i São Francisco 
de Assis. os interessados em adquirir o edital e seus anexos, 
poderão fazê-lo junto à Prefeitura Municipal de Senador josé 
Porfírio, localizada na rua Marechal Assunção, nº 116, bairro: 
Centro.

protocolo: 220598

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TERRA ALTA

.

muNicípio DE tERRA sANtA - pA
o Fundo Municipal de Saúde de t.S. realizará no dia 
12/09/17 às 09:00 hrs P. P. nº 0005/2017-FMS. objeto: 
r. P. para a futura ou eventual aquisição de medicamentos 
destinados a Farmácia básica. o respectivo edital 
encontra-se no dep. de licitações na sede da P.M.de t.S. 
o Fundo Municipal de Saúde de t.S. realizará no dia 13/09/17 
às 09:00 hrs P. P. nº 0006/2017-FMS. objeto: r. P. para a 
futura ou eventual aquisição de medicamentos e material de 
insumo. o respectivo edital encontra-se no dep. de licitações 
na sede da P.M.de t.S.

protocolo: 220599

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TOMÉ-AÇU

.

pREfEituRA muNicipAl DE tomé-Açu
ExtRAto DE coNtRAto. iNExiGiBiliDADE Nº 6/2017-
2707001. objeto: Contratação de escritório especializado em 
Consultoria jurídica e Assessoria no âmbito da Administração 
Pública no Município de tomé Açu. ContrAto nº 20170301. 
Contratante: Prefeitura Municipal de tomé-Açu. Contratada: 
biz e rego Advogados Associados. valor total: r$ 306.000,00 
(trezentos e seis mil reais). vigência: 01/08/2017 a 
01/08/2017. Assinatura: 01/08/2017

protocolo: 220600

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAPITÃO POÇO

.

pREfEituRA muNicipAl DE cApitão poço
ExtRAtos DE coNtRAtos. pREGão pREsENciAl Nº 
019/2017 - sRp. objeto: Aquisição de Medicamentos 
Psicotrópicos para Manutenção da Secretaria/Fundo Municipal 
de Saúde do Município de Capitão Poço. ContrAto nº 
2017070701, conforme Ata de registro de Preços nº 016/2017. 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de capitão Poço. 
Contratado: equinocio Hospitalar ltda, CnPj 07.329.169/0003-
09. valor global r$13.200,00 (treze mil e duzentos reais); 
ContrAto nº 2017070702, conforme Ata de registro de 
Preços nº 016/2017. Contratante: Fundo Municipal de Saúde 
de Capitão Poço. Contratado: Alfamed Comercial ltda - Me, 
CnPj 02.275.673/0001-80. valor global r$ 160.966,00 (cento e 
sessenta mil novecentos e sessenta e seis reais); coNtRAto Nº 
2017070703, conforme Ata de registro de Preços nº 016/2017. 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Capitão Poço. 
Contratado: Cristalfarma Com.rep. importaçao e exportaçao 
ltda epp, CnPj 05.003.408/0001-30. valor global r$113.568,00 
(cento e treze mil quinhentos e sessenta e oito reais); 
ContrAto nº 2017070704, conforme Ata de registro de Preços 
nº 016/2017. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Capitão 
Poço. Contratado: M M lobato Comercio e representações ltda, 
CnPj 05.109.384/0001-07. valor global r$115.648,00 (cento e 
quinze mil seiscentos e quarenta e oito reais); ContrAto nº 
2017070705, conforme Ata de registro de Preços nº 016/2017. 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Capitão Poço. 
Contratado: natan Comercio ltda, CnPj 02.771.547/0001-16. 
valor global r$2.568,00 (dois mil quinhentos e sessenta e oito 
reais); coNtRAto Nº 2017070706, conforme Ata de registro 
de Preços nº 016/2017. Contratante: Fundo Municipal de Saúde 
de Capitão Poço. Contratado: r C zagallo Marques & Cia ltda 
- epp, CnPj 83.929.976/0001-70. valor global r$ 36.650,00 
(trinta e seis mil seiscentos e cinquenta reais); ContrAto nº 
2017070707, conforme Ata de registro de Preços nº 016/2017. 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Capitão Poço. 
Contratado: Polymedh eireli - epp, CnPj 63.848.345/0001-10. 
valor global r$ 17.820,00 (dezessete mil oitocentos e vinte 
reais); coNtRAto Nº 2017070708, conforme Ata de registro 
de Preços nº 016/2017. Contratante: Fundo Municipal de Saúde 
de Capitão Poço. Contratado: Supermedica distribuidora eireli, 
CnPj 06.065.614/0001-38. valor global r$ 85.160,00 (oitenta 
e cinco mil cento e sessenta reais); ContrAto nº 2017070709, 
conforme Ata de registro de Preços nº 016/2017. Contratante: 
Fundo Municipal de Saúde de Capitão Poço. Contratado: Maxima 
distribuidora de Medicamentos ltda, CnPj 17.189.295/0001-
99. valor global r$ 143.270,00 (cento e quarenta e três mil 
duzentos e setenta reais) vigência 07/07/2017 à 31/12/2017. 
pREGão pREsENciAl Nº 020/2017 - sRp. objeto: Aquisição 
de Materiais técnico Ambulatorial e Hospitalar para Manutenção 
da Secretaria/Fundo Municipal de Saúde do Município de Capitão 
Poço. ContrAto nº 2017100701, conforme Ata de registro de 
Preços nº 019/2017. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de 
Capitão Poço. Contratado: distriben dist de Prod Farmaceuticos 
Hospitalares ltda -Me, CnPj 04.234.179/0001-00. valor global 
r$309.784,80 (trezentos e nove mil setecentos e oitenta e 
quatro reais e oitenta centavos); coNtRAto Nº 2017100702, 
conforme Ata de registro de Preços nº 019/2017. Contratante: 
Fundo Municipal de Saúde de Capitão Poço. Contratado: 
Hospmed Comercio ltda - epp CnPj 11.411.491/0001-80. valor 
global r$119.146,35 (cento e dezenove mil cento e quarenta 
e seis reais e trinta e cinco); coNtRAto Nº 2017100703, 
conforme Ata de registro de Preços nº 019/2017. Contratante: 
Fundo Municipal de Saúde de Capitão Poço. Contratado: Alfamed 
Comercial ltda - epp, CnPj 02.275.673/0001-80. valor global 
r$256.561,29 (duzentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e 
sessenta e um reais e vinte e nove centavos); coNtRAto Nº 
2017100704, conforme Ata de registro de Preços nº 019/2017. 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Capitão Poço. 
Contratado: Cristalfarma Com. rep. importaçao e exportaçao 
ltda epp, CnPj 05.003.408/0001-30. valor global r$5.491,50 
(cinco mil quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta 
centavos); coNtRAto Nº 2017100705, conforme Ata de 
registro de Preços nº 019/2017. Contratante: Fundo Municipal 
de Saúde de Capitão Poço. Contratado: j. e. S. Fonseca Comercio 
- Me, CnPj 04.707.391/0001-30. valor global r$ 114.000,00 
(cento e quatorze mil reais); coNtRAto Nº 2017100706, 
conforme Ata de registro de Preços nº 019/2017. Contratante: 
Fundo Municipal de Saúde de Capitão Poço. Contratado: 
disumed Suprimentos Medicos ltda Me, CnPj 06.229.796/0001-
35. valor global r$42.759,34 (quarenta e dois mil setecentos e 
cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos); coNtRAto 
Nº 2017100707, conforme Ata de registro de Preços nº 
019/2017. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Capitão 
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Poço. Contratado: M M lobato Comercio e representações ltda, 
CnPj 05.109.384/0001-07. valor global r$34.356,75 (trinta 
e quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e 
cinco centavos); ContrAto nº 2017100708, conforme Ata de 
registro de Preços nº 019/2017. Contratante: Fundo Municipal 
de Saúde de Capitão Poço. Contratado: n do nascimento eireli 
- epp, CnPj 07.657.779/0001-61. valor global r$97.276,95 
(noventa e sete mil duzentos e setenta e seis reais e noventa 
e cinco centavos); coNtRAto Nº 2017100709, conforme 
Ata de registro de Preços nº 019/2017. Contratante: Fundo 
Municipal de Saúde de Capitão Poço. Contratado: Polymedh eireli 
- epp, CnPj 63.848.345/0001-10. valor global r$53.206,70 
(cinquenta e três mil duzentos e seis reais e setenta centavos); 
coNtRAto Nº 2017100710, conforme Ata de registro de 
Preços nº 019/2017. Contratante: Fundo Municipal de Saúde 
de Capitão Poço. Contratado: Supermedica distribuidora 
eireli, CnPj 06.065.614/0001-38. valor global r$45.095,75 
(quarenta e cinco mil noventa e cinco reais e setenta e cinco 
centavos); coNtRAto Nº 2017100711, conforme Ata de 
registro de Preços nº 019/2017. Contratante: Fundo Municipal 
de Saúde de Capitão Poço. Contratado: Maxima distribuidora 
de Medicamentos ltda, CnPj 17.189.295/0001-99. valor global 
r$ 89.168,75 (oitenta e nove mil cento e sessenta e oito reais 
e setenta e cinco centavos); coNtRAto Nº2017100712, 
conforme Ata de registro de Preços nº 019/2017. Contratante: 
Fundo Municipal de Saúde de Capitão Poço. Contratado: Mota 
& ribeiro de Melo ltda - epp, CnPj 05.821.396/0001-51. valor 
global r$47.485,60 (quarenta e sete mil quatrocentos e oitenta 
e cinco reais e sessenta centavos). vigência dos contratos 
10/07/2017 à 31/12/2017.
 
pREGão pREsENciAl Nº 021/2017 - SrP. objeto: 
Aquisição de Medicamentos da Farmácia básica e Similares 
Para Manutenção no Atendimento de Saúde, Secretaria/Fundo 
Municipal de Saúde do Município de Capitão Poço. coNtRAto Nº 
2017240701, conforme Ata de registro de Preços nº 022/2017. 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Capitão Poço. 
Contratado: equinocio Hospitalar ltda, CnPj 07.329.169/0003-
09. valor global r$9.880,00 (nove mil oitocentos e oitenta 
reais); coNtRAto Nº 2017240702, conforme Ata de registro 
de Preços nº 022/2017. Contratante: Fundo Municipal de Saúde 
de Capitão Poço. Contratado: Hospmed Comercio ltda - epp, 
CnPj 11.411.491/0001-80. valor global r$r$ 802.819,60 
(oitocentos e dois mil oitocentos e dezenove reais e sessenta 
centavos); coNtRAto Nº 2017240703, conforme Ata de 
registro de Preços nº 022/2017. Contratante: Fundo Municipal 
de Saúde de capitão Poço. Contratado: Alfamed Comercial ltda 
- epp, CnPj 02.275.673/0001-80. valor global r$540.319,00 
(quinhentos e quarenta mil trezentos e dezenove reais); 
coNtRAto Nº 2017240704, conforme Ata de registro de 
Preços nº 022/2017. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de 
Capitão Poço. Contratado: Cristal Farma Com. rep. importaçao e 
exportaçao ltda epp, CnPj 05.003.408/0001-30. valor global r$ 
40.906,00 (quarenta mil novecentos e seis reais); coNtRAto 
Nº 2017240705, conforme Ata de registro de Preços nº 
022/2017. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Capitão 
Poço. Contratado: Mota & ribeiro de Melo ltda - epp, CnPj 
05.821.396/0001-51. valor global r$ r$ 118.656,80 (cento 
e dezoito mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta); 
coNtRAto Nº 2017240706, conforme Ata de registro de 
Preços nº 022/2017. Contratante: Fundo Municipal de Saúde 
de Capitão Poço. Contratado: n do nascimento eireli - epp, 
CnPj 07.657.779/0001-61. valor global r$10.800,00 (dez mil 
oitocentos reais); coNtRAto Nº 2017240707, conforme 
Ata de registro de Preços nº 022/2017. Contratante: Fundo 
Municipal de Saúde de Capitão Poço. Contratado: Polymedh eireli 
- epp, CnPj 63.848.345/0001-10. valor global r$144.736,00 
(cento e quarenta e quatro mil setecentos e trinta e seis reais); 
coNtRAto Nº 2017240708, conforme Ata de registro de 
Preços nº 022/2017. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de 
Capitão Poço. Contratado: Supermedica distribuidora eireli, CnPj 
06.065.614/0001-38. valor global r$556.058,00 (quinhentos 
e cinquenta e seis mil, cinquenta e oito reais); ContrAto nº 
2017240709, conforme Ata de registro de Preços nº 022/2017. 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Capitão Poço. 
Contratado: instrumed, instrumentos Medicos Hospitalarse 
eireli, CnPj 24.626.549/0001-54. valor global r$284.284,00 
(duzentos e oitenta e quatro mil duzentos e oitenta e quatro 
reais); coNtRAto Nº 2017240710, conforme Ata de registro 
de Preços nº 022/2017. Contratante: Fundo Municipal de 
Saúde de Capitão Poço. Contratado: Maxima distribuidora de 
Medicamentos ltda, CnPj 17.189.295/0001-99. valor global 
r$ 830.320,70 (oitocentos e trinta mil trezentos e vinte reais 
e setenta centavos). vigência dos contratos: 24/07/2017 à 
31/12/2017.
 
pREGão pREsENciAl Nº 022/2017 - sRp. objeto: Aquisição 
de Materiais de uso laboratoriais e odontológicos para Manutenção 
da Secretaria/Fundo Municipal de Saúde do Município de Capitão 
Poço. ContrAto nº 2017100713, conforme Ata de registro de 

Preços nº 020/2017. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de 
capitão Poço. Contratado: Cirubel Cirúrgica belém Comercio e 
representação ltda, CnPj 05.323.167/0001-07. valor global 
r$15.731,40 (quinze mil setecentos e trinta e um reais e quarenta 
centavos); ContrAto nº 2017100714, conforme Ata de registro 
de Preços nº 020/2017. Contratante: Fundo Municipal de Saúde 
de Capitão Poço. Contratado: Hospmed Comercio ltda - epp 
CnPj 11.411.491/0001-80. valor global r$117.697,47 (cento e 
dezessete mil seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e 
sete centavos); coNtRAto Nº 2017100715, conforme Ata de 
registro de Preços nº 020/2017. Contratante: Fundo Municipal 
de Saúde de Capitão Poço. Contratado: disumed Suprimentos 
Medicos ltda Me, CnPj 06.229.796/0001-35. valor global 
r$44.413,60 (quarenta e quatro mil quatrocentos e treze reais 
e sessenta centavos); coNtRAto Nº 2017100716, conforme 
Ata de registro de Preços nº 020/2017. Contratante: Fundo 
Municipal de Saúde de Capitão Poço. Contratado: jr Comercio 
Atacadista e representações - Me CnPj 22.129.569/0001-
94. valor global r$102.502,51 (cento e dois mil quinhentos 
e dois reais e cinquenta e um centavos); coNtRAto Nº 
2017100717, conforme Ata de registro de Preços nº 020/2017. 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Capitão Poço. 
Contratado: dispara Hospitalar Comercial e Serviços ltda epp, 
CnPj 20.442.743/0001-29. valor global r$16.514,64 (dezesseis 
mil quinhentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos). 
vigência dos contratos: 10/07/2017 à 31/12/2017.
 
pREGão pREsENciAl Nº 011/2017 - sRp. objeto: 
Aquisição de Materiais elétricos destinados a iluminação Pública. 
ContrAto nº 2017310501, conforme Ata de registro de Preços 
nº 013/2017. Contratante: Prefeitura Municipal de Capitão Poço. 
Contratado: r. r. travassos Comercio e Serviços ltda - Me, 
CnPj 09.397.926/0001-37. valor global r$ 187.752,08 (cento 
e oitenta e sete mil e setecentos e cinquenta e dois reais e 
oito centavos); coNtRAto Nº 2017310502, conforme Ata 
de registro de Preços nº 013/2017. Contratante: Prefeitura 
Municipal de Capitão Poço. Contratado: j. C. P. Prado Comercio 
eireli, CnPj 21.254.778/0001-05. valor global r$ 144.905,70 
(cento e quarenta e quatro mil e novecentos e cinco reais e 
setenta centavos); coNtRAto Nº 2017310503, conforme 
Ata de registro de Preços nº 013/2017. Contratante: Prefeitura 
Municipal de Capitão Poço. Contratado: j. l. r. Araujo Com e 
Serviços - epp, CnPj 83.913.665/0001-13. valor global r$ 
284.810,15 (duzentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e dez 
reais e quinze centavos). vigência dos contratos: 31/05/2017 à 
31/12/2017.
 
pREGão pREsENciAl Nº 015/2017 - sRp. objeto: Aquisição 
de Materiais elétricos para Manutenção dos Órgãos públicos 
desta Administração. coNtRAto nº 2017120601, conforme 
Ata de registro de Preços nº 012/2017. Contratante: Prefeitura 
Municipal de Capitão Poço. Contratado: r r travassos Comércio 
e Serviços ltda - Me, CnPj 09.397.926/0001-37. valor global 
r$ 92.903,16 (noventa e dois mil e novecentos e três reais e 
dezesseis centavos); coNtRAto Nº 2017120602, conforme 
Ata de registro de Preços nº 012/2017. Contratante: Prefeitura 
Municipal de Capitão Poço. Contratado: j C P Prado Comércio 
eireli, CnPj 21.254.778/0001-05. valor global r$ 9.697,50 (nove 
mil e seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos); 
coNtRAto Nº 2017120603, conforme Ata de registro de 
Preços nº 012/2017. Contratante: Prefeitura Municipal de 
Capitão Poço. Contratado: j l r Araujo Com e Serviços - epp, 
CnPj 83.913.665/0001-13. valor global r$ 84.452,44 (oitenta e 
quatro mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e 
quatro centavos); coNtRAto Nº 2017120604, conforme Ata 
de registro de Preços nº 012/2017. Contratante: Fundo Municipal 
de Assistência Social. Contratado: r r travassos Comercio e 
Serviços ltda - Me, CnPj 09.397.926/0001-37. valor global r$ 
5.802,43 (cinco mil e oitocentos e dois reais e quarenta e três 
centavos); coNtRAto Nº 2017120605, conforme Ata de 
registro de Preços nº 012/2017. Contratante: Fundo Municipal 
de Assistência Social. Contratado: j C P Prado Comercio eireli, 
CnPj 21.254.778/0001-05. valor global r$ 422,40 (quatrocentos 
e vinte e dois reais e quarenta centavos); coNtRAto Nº 
2017120606, conforme Ata de registro de Preços nº 012/2017. 
Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. Contratado: j 
l r Araujo Com e Serviços - epp, CnPj 83.913.665/0001-13. valor 
global r$ 4.629,59 (quatro mil e seiscentos e vinte e nove reais 
e cinquenta e nove centavos); coNtRAto Nº 2017120607, 
conforme Ata de registro de Preços nº 012/2017. Contratante: 
Fundo Municipal de Saúde. Contratado: r r travassos Comercio 
e Serviços ltda - Me, CnPj 09.397.926/0001-37. valor global 
r$ 18.472,74 (dezoito mil e quatrocentos e setenta e dois reais 
e setenta e quatro centavos); coNtRAto Nº 2017120608, 
conforme Ata de registro de Preços nº 012/2017. Contratante: 
Fundo Municipal de Saúde. Contratado: j C P Prado Comercio 
eireli, CnPj 21.254.778/0001-05. valor global r$ 1.986,00 
(um mil e novecentos e oitenta e seis reais); coNtRAto Nº 
2017120609, conforme Ata de registro de Preços nº 012/2017. 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratado: j l r 

Araujo Com e Serviços - epp, CnPj 83.913.665/0001-13. valor 
global r$ 15.804,88 (quinze mil e oitocentos e quatro reais 
e oitenta e oito centavos); coNtRAto Nº 2017120610, 
conforme Ata de registro de Preços nº 012/2017. Contratante: 
Fundeb. Contratado: r r travassos Comercio e Serviços ltda 
- Me, CnPj 09.397.926/0001-37. valor global r$ 30.581,48 
(trinta mil e quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e 
oito centavos); coNtRAto Nº 2017120611, conforme Ata 
de registro de Preços nº 012/2017. Contratante: Fundeb. 
Contratado: j C P Prado Comercio eireli, CnPj 21.254.778/0001-
05. valor global r$ 3.613,50 (três mil e seiscentos e treze 
reais e cinquenta centavos); coNtRAto Nº 2017120612, 
conforme Ata de registro de Preços nº 012/2017. Contratante: 
Fundeb. Contratado: j l r Araujo Com e Serviços - epp, CnPj 
83.913.665/0001-13. valor global r$ 30.011,00 (trinta mil e 
onze reais). vigência dos contratos: 02/06/2017 à 31/12/2017. 
pREGão pREsENciAl Nº 016/2017. objeto: Contratação de 
empresa para atendimento ao transporte escolar do município 
durante o ano letivo 2017. ContrAto nº 2017120601. 
Contratante: Fundeb. Contratado: g. e. A. transportes 
garrafão do norte ltda - epp, CnPj 10.719.196/0001-22. valor 
global r$1.431.672,00 (um milhão e quatrocentos e trinta e 
um mil e seiscentos e setenta e dois reais); coNtRAto Nº 
2017120602. Contratante: Fundo Municipal de educação. 
Contratado: g. e. A. transportes garrafão do norte ltda - epp, 
CnPj 10.719.196/0001-22. valor global r$ 1.193.880,00 (um 
milhão e cento e noventa e três mil e oitocentos e oitenta reais). 
vigência dos contratos: 12/06/2017 à 31/12/2017.
 
pREGão pREsENciAl Nº 017/2017 - sRp. objeto: registro 
de preço que objetiva a aquisição de materiais permanentes. 
ContrAto nº 2017120601, conforme Ata de registro de Preços 
nº 013/2017. Contratante: Prefeitura Municipal de Capitão 
Poço. Contratado: o. l. l. eireli - epp, CnPj 25.309.205/0001-
84. valor global r$58.839,40 (cinquenta e oito mil e oitocentos 
e trinta e nove reais e quarenta centavos); coNtRAto Nº 
2017120602, conforme Ata de registro de Preços nº 013/2017. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Capitão Poço. Contratado: 
universal Moveis ltda - Me, CnPj 21.041.143/0001-11. valor 
global r$3.931,00 (três mil e novecentos e trinta e um reais); 
coNtRAto Nº 2017120603, conforme Ata de registro 
de Preços nº 013/2017. Contratante: Prefeitura Municipal 
de Capitão Poço. Contratado: Polymedh eireli - epp, CnPj 
65.848.345/0001-10. valor global r$ 46.423,11 (quarenta e 
seis mil e quatrocentos e vinte e três reais e onze centavos); 
coNtRAto Nº 2017120604, conforme Ata de registro de 
Preços nº 013/2017. Contratante: Prefeitura Municipal de 
Capitão Poço. Contratado: r S dos Santos Comércio de Moveis 
eireli - Me, CnPj 23.303.250/0001-04. valor global r$ 8.326,00 
(oito mil e trezentos e vinte e seis reais); CoNtRAto Nº 
2017120605, conforme Ata de registro de Preços nº 013/2017. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Capitão Poço. Contratado: 
W e tedesco e Cia ltda - epp, CnPj 20.121.311/0001-16. 
valor global r$ 79.535,37 (setenta e nove mil e quinhentos e 
trinta e cinco reais e trinta e sete centavos); coNtRAto Nº 
2017120606, conforme Ata de registro de Preços nº 013/2017. 
Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. Contratado: 
o. l. l. eireli - epp, CnPj 25.309.205/0001-84. valor global r$ 
24.367,80 (vinte e quatro mil e trezentos e sessenta e sete reais 
e oitenta centavos); coNtRAto Nº 2017120607, conforme 
Ata de registro de Preços nº 013/2017. Contratante: Fundo 
Municipal de Assistência Social. Contratado: universal Moveis 
ltda - Me, CnPj 21.041.143/0001-11. valor global r$ 850,00 
(oitocentos e cinquenta reais); coNtRAto Nº 2017120608, 
conforme Ata de registro de Preços nº 013/2017. Contratante: 
Fundo Municipal de Assistência Social. Contratado: Polymedh 
eireli - epp, CnPj 63.848.345/0001-10. valor global r$15.865,37 
(quinze mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete 
centavos); coNtRAto Nº 2017120609, conforme Ata de 
registro de Preços nº 013/2017. Contratante: Fundo Municipal 
de Assistência Social. Contratado: r S dos Santos Comercio 
de Moveis eireli - Me, CnPj 23.303.250/0001/04. valor global 
r$ 4.775,00 (quatro mil e setecentos e setenta e cinco reais); 
coNtRAto Nº 2017120611, conforme Ata de registro de 
Preços nº 013/2017. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. 
Contratado: o. l. l. eireli - epp, CnPj 25.309.205/0001-84. 
valor global r$ 23.830,50 (vinte e três mil e oitocentos e trinta 
reais e cinquenta centavos); coNtRAto Nº 2017120612, 
conforme Ata de registro de Preços nº 013/2017. Contratante: 
Fundo Municipal de Saúde. Contratado: universal Moveis ltda 
- Me, CnPj 21.041.143/0001-11. valor global r$6.042,00 (seis 
mil e quarenta e dois reais); coNtRAto Nº 2017120613, 
conforme Ata de registro de Preços nº 013/2017. Contratante: 
fundo municipal de saúde. Contratado: Polymedh eireli - epp, 
CnPj 63.848.345/0001-10. valor global r$ 22.782,00 (vinte e 
dois mil e setecentos e oitenta e dois reais); coNtRAto Nº 
2017120614, conforme Ata de registro de Preços nº 013/2017. 
Contratante: fundo municipal de saúde. Contratado: r S dos 
Santos Comercio de Moveis eireli - Me, CnPj 23.303.250/0001-
04. valor global r$ 5.375,00 (cinco mil e trezentos e setenta e 
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cinco reais); coNtRAto Nº 2017120615, conforme Ata de 
registro de Preços nº 013/2017. Contratante: Fundo Municipal 
de Saúde. Contratado: W e tedesco e Cia ltda - epp, CnPj 
20.121.311/0001-16. valor global r$27.214,00 (vinte e sete mil 
e duzentos e quatorze reais). vigência 05/06/2017 à 31/12/2017; 
coNtRAto Nº 2017120616, conforme Ata de registro de 
Preços nº 013/2017. Contratante: Fundo Municipal de educação. 
Contratado: o. l. l. eireli - epp, CnPj 25.309.205/0001-
84. valor global r$19.755,40 (dezenove mil e setecentos e 
cinquenta e cinco reais e quarenta centavos); coNtRAto Nº 
2017120617, conforme Ata de registro de Preços nº 013/2017. 
Contratante: Fundo Municipal de educação. Contratado: 
universal Moveis ltda - Me, CnPj 21.041.143/0001-11. valor 
global r$1.363,00 (um mil e trezentos e sessenta e três reais); 
coNtRAto Nº 2017120618, conforme Ata de registro de 
Preços nº 013/2017. Contratante: Fundo Municipal de educação. 
Contratado: Polymedh eireli - epp, CnPj 63.848.345/0001. valor 
global r$18.571,11 (dezoito mil e quinhentos e setenta e um 
reais e onze centavos); coNtRAto Nº 2017120619, conforme 
Ata de registro de Preços nº 013/2017. Contratante: Fundo 
Municipal de educação. Contratado: r S dos Santos Comercio 
de Moveis eireli - Me, CnPj 23.303.250/0001-04. valor global 
r$1.406,00 (um mil e quatrocentos e seis reais); coNtRAto Nº 
2017120620, conforme Ata de registro de Preços nº 013/2017. 
Contratante: Fundo Municipal de educação. Contratado: W 
e tedesco e Cia ltda - epp, CnPj 20.121.311/0001-16. valor 
global r$24.010,74 (vinte e quatro mil e dez reais e setenta 
e quatro centavos); coNtRAto Nº 2017120621, conforme 
Ata de registro de Preços nº 013/2017. Contratante: Fundeb. 
Contratado: o. l. l. eireli - epp, CnPj 25.309.205/0001-
84. valor global r$146.214,20 (cento e quarenta e seis mil e 
duzentos e quatorze reais e vinte centavos); coNtRAto Nº 
2017120622, conforme Ata de registro de Preços nº 013/2017. 
Contratante: Fundeb. objeto: registro de preço que objetiva 
a aquisição de materiais permanentes. Contratado: universal 
Moveis ltda - Me, CnPj 21.041.143/0001-11. valor global 
r$10.563,00 (dez mil e quinhentos e sessenta e três reais); 
coNtRAto Nº 2017120623, conforme Ata de registro 
de Preços nº 013/2017. Contratante: Fundeb. Contratado: 
Polymedh eireli - epp, CnPj 63.848.345/0001-10. valor global 
r$148.568,88 (cento e quarenta e oito mil e quinhentos e 
sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos); coNtRAto 
Nº 2017120624, conforme Ata de registro de Preços nº 
013/2017. Contratante: Fundeb. Contratado: r S dos Santos 
Comercio de Moveis eireli - Me, CnPj 23.303.250/0001-04. 
valor global r$9.835,00 (nove mil e oitocentos e trinta e cinco 
reais). vigência 05/06/2017 à 31/12/2017; coNtRAto Nº 
2017120625, conforme Ata de registro de Preços nº 013/2017. 
Contratante: Fundeb. Contratado: W tedesco e Cia ltda - epp, 
CnPj 20.121.311/0001-16. valor global r$135.410,70 (cento e 
trinta e cinco mil e quatrocentos e dez reais e setenta centavos). 
vigência dos contratos: 05/06/2017 à 31/12/2017.

protocolo: 220563

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CASTANHAL

.

pREfEituRA muNicipAl DE cAstANHAl
Avisos DE licitAção. pregão presencial sRp nº 
066/2017. tipo menor preço por item. objeto: Contratação 
de pessoa jurídica para Aquisição de tela Soldada nervurada 
para tubo de Concreto Armado, destinadas a atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de obras e urbanismo 
do Município de Castanhal Pará. A data do recebimento e 
abertura das propostas e documentos de habilitação será 
no dia 13/09/2017 às 09:00 horas; pREGão pREsENciAl 
Nº 067/2017. tipo menor preço unitário por item. objeto: 
Aquisição de equipamento e Material Permanente via Ministério 
da Saúde com a Proposta nº 07919201000/1160-02 para 
equipar o Hospital de urgência e emergência dra. Maria laíse 
Pereira e laboratório Municipal de Castanhal/Pará, com recursos 
da emenda Parlamentar nº 3339.0008. A data do recebimento 
e abertura das propostas e documentos de habilitação será no 
dia 14/09/2017 às 09:00 horas; pREGão pREsENciAl sRp 
Nº 068/2017. tipo menor preço unitário por item. objeto: 
Aquisição de uniformes a serem utilizados exclusivamente pelos 
servidores da unidade descentralizada do SAMu 192, destinados 
a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/
Fundo Municipal de Saúde deste Município de Castanhal/Pará. 
A data do recebimento e abertura das propostas e documentos 
de habilitação será no dia 18/09/2017 às 09:00 horas; pREGão 
pREsENciAl sRp Nº 069/2017. tipo menor preço unitário 
por item. objeto: Contratação de pessoa jurídica para o 
Fornecimento parcelado de refeições tipo Almoço e jantar, no 
Sistema Self Service, modalidade buffet, incluindo 01 água 
mineral de 500 ml ou 01 refrigerante de 350 ml ou suco natural 
de frutas em copo de 250 ml, destinados a atender as diversas 

Secretarias/Fundos Municipais e instituto de Previdência deste 
Município de Castanhal/Pará, por um período de 12 (doze) meses. 
A data do recebimento e abertura das propostas e documentos 
de habilitação será no dia 19/09/2017 às 09:00 horas; Pregão 
PreSenCiAl - SrP nº 62/2017. tipo menor preço unitário por 
item. objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento 
de kit enxoval de bebê, destinado a atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Assistência Social. A data do recebimento 
e abertura das propostas e documentos de habilitação será no 
dia 08/09/2017 às 09:00 horas, no auditório da Secretaria 
Municipal de Assistência Social Municipal- Secretaria Municipal 
de Suprimento e licitação, sito Av. barão do rio branco, 2232, 
bairro: Centro, neste Município de Castanhal/Pa. editais: Poderão 
ser obtido na Secretaria Municipal de Suprimento e licitação, sito 
Av. barão do rio branco, 2232, bairro: Centro. 

pedro coelho da mota filho 
 Prefeito Municipal de Castanhal

protocolo: 220564

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

.

pREfEituRA DE tucuRui 
ExtRAto DE iNExiGiBiliDADE DE licitAção

tipo: inexigibilidade de licitação 005/2017-PMt. objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços 
especializados de assessoria jurídica de natureza singular e 
especializado junto às atividades da comissão permanente 
de licitação, em especial no acompanhamento dos 
procedimentos de contratação para atender as necessidades 
das secretarias e demais unidades gestoras do município de 
tucuruí - PA. valor: r$ 115.000.00 (cento e quinze mil reais).
Contratada: CunHA &amp;FerrAzAdvogAdoSASSoCiAdoS.
CnPj:22.418.773/0001-25. Fundamento legal: lei nº8.666/93 
- Art. 13, inciso iii; Art. 25, inciso ii e parágrafo único do Art. 
26. data: 24.08.2017.

ARtuR DE jEsus BRito
 Prefeito Municipal

 
ExtRAto DE iNExiGiBiliDADE DE licitAção

tipo: inexigibilidade de licitação 006/2017-PMt. objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços especializados 
para a implantação e/ou recuperação dos royalties decorrentes da 
produção de energia produzida pela usina Hidrelétrica de tucuruí, 
instalada no município de tucuruí-PA, revisão da tAr - tarifa de 
Atualização de referência e recuperar os royalties incidentes 
sobre o total das indenizações pagas pela união Federal, a título 
de geração de energia para a central hidrelétrica localizada no 
município de tucuruí - PA. valor: 20% do proveito econômico 
do município. Contratante: MuniCiPÍo de tuCuruÍ (PA). 
Contratada: S. CHAveS AdvoCACiA e ConSultoriA, sociedade 
de advogados. CnPj 01.985.110/0001-12. Fundamento legal: 
lei nº 8.666/93 - Art. 13, inciso iii; Art. 25, inciso ii e parágrafo 
único do Art. 26. data: 24.08.2017.

 por ARtuR DE jEsus BRito 
 Prefeito Municipal

 
ExtRAto DE coNtRAtos 

pREGão ElEtRôNico sRp Nº 007/2017 - sms
objeto: registro de preço para eventual contratação de empresa 
especializada para fornecimento de equipamento e material 
permanente para atender o Centro de Saúde, Psf’s, e ubs’s. 
Adjudicatária: Contrato nº 078.2017.35.9.007 Contratado: 
Norfibras Industria e Comércio LTDA-ME CNPJ: 04.377.707/0001-
72. itens 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 26, e 49. v. glob. r$ 
47.000,00. vigência: 08/08/2017 até 31/12/2017. ordenador 
Artur de jesus brito Prefeito Municipal de tucuruí.
 
pREGão ElEtRôNico sRp Nº 007/2017 - sms 
objeto: registro de preço para eventual contratação de empresa 
especializada para fornecimento de equipamento e material 
permanente para atender o Centro de Saúde, Psf’s, e ubs’s. 
Adjudicatária: Contrato nº 079.2017.35.9.007 Contratado: W. do 
S. C. barra - ePP CnPj: 05.724.970/0001-53. iten 42, v. glob. 
r$ 800,00. vigência: 22/08/2017 até 31/12/2017. ordenador 
Artur de jesus brito Prefeito Municipal de tucuruí.
 
pREGão ElEtRôNico sRp Nº 008/2017 - sms 
objeto: registro de preço para eventual contratação de empresa 
especializada para fornecimento de equipamento e material 
permanente para atender o Centro de Saúde, Psf’s, e ubs’s. 
Adjudicatária: Contrato nº 089.2017.35.9.008 Contratado: W. 
do S. C. barra - ePP CnPj: 05.724.970/0001-53. itens 02 e 03, 
v. glob. r$ 15.140,00. vigência: 22/08/2017 até 31/12/2017. 
ordenador Artur de jesus brito Prefeito Municipal de tucuruí.

protocolo: 220601

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

.

pREfEituRA muNicipAl DE cuRuçÁ
Comunicamos para os devidos fins a abertura do pregão 
presencial 027/2017 pmc - pp - sRp, objeto: Contratação 
de Pessoa jurídica Para aquisição de Material Permanente, 
eletrodoméstico, eletro eletrônico, Copa e Cozinha para 
atender a Prefeitura Municipal, Secretarias, Fundos e Autarquia. 
AberturA: 06/09/2017 às 09:30 - pregão presencial 
028/2017 pmc - pp - sRp - sEmAs, objeto: Contratação 
de Pessoa jurídica para prestação de Serviços Funerários 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. AberturA: 11/09/2017 às 09:30 pregão 
presencial 029/2017 pmc - pp - sEmED, objeto: 
Contratação de Pessoa jurídica para Aquisição de livros para o 
projeto de leitura; Formação de leitores na educação infantil 
do Município de Curuçá. AberturA: 12/09/2017 às 09:30. 
REsultADo DE pREGão: A Prefeitura Municipal de Curuçá - 
PA, no interesse de suas atribuições legais comunica a quem faça 
interessar o extrato do Pregão Presencial 024/2017 PP - SrP 
- SeMed. tendo como vencedora a empresa: AiKY CoMerCio 
e diStribuição ltdA, Pregão Presencial 025/2017 PP - PMC. 
tendo como vencedora a empresa: Anx diniz CoMerCio de 
equiPAMentoS eletro - eletrôniCoS ltdA - Me e Pregão 
Presencial 026/2017 PP-SrP-PMC - SeMuSA. tendo como 
vencedora a empresa: benivAldo q. PiMentel - eireli - Me. 

Alessandro miranda de macedo martins 
 Secretário Municipal de Administração.

protocolo: 220565

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO

.

A PMF de Faro realizará o P.P nº 0006/2017-PMF, tipo menor 
preço, objeto: serviço de transporte escolar dos alunos 
matriculados na rede Pública estadual de ensino do Município de 
Faro, abertura dia 12 de setembro de 2017 às 09:00. A integra 
do edital na PMF. A PMF de Faro realizará o p.p Nº 0010/201-
pmf/fms/fmE/fmAs, tipo menor preço, objeto: serviços 
de passagem fluvial destinado ao trecho Faro/ Santarém e 
Santarém/Faro, abertura dia 12 de setembro 2017 às 14:00. 
A PMF de Faro realizará o P.P nº 0011/2017- PMF, tipo menor 
preço para locação de embarcações destinados atender as 
necessidades da prefeitura municipal de Faro, abertura dia 13 de 
setembro de 2017 ÀS 09:00. A PMF de Faro realizará o p.p nº 
0012/2017- pmf/fms/fmE/fmAs, tipo menor preço para 
aquisição de uniformes e vestuários em geral para atender as 
necessidades da prefeitura e fundos municipais do Município de 
Faro, abertura dia 13 de setembro de 2017 ÀS 14:00. A PMF de 
Faro realizará o P.P nº 0013/2017- pmf/fms/fmE/fmAs, tipo 
menor preço para aquisição de materiais e impressos gráficos 
para atender as necessidades da prefeitura e fundos municipais 
do Município de Faro, abertura dia 14 de setembro de 2017 ÀS 
09:00.  A PMF de Faro realizará a t.p n° 00001/2017-pmf 
de Menor Preço, objeto: Contratação de empresa Prestadora 
de Serviços de limpeza (capina) para atender as necessidades 
do Município de Faro. Abertura dia 18 de setembro de 2017 às 
09:00. A integra do edital na PMF. A PMF de Faro realizará a t.p 
n° 00002/2017-pmf de Menor Preço, objeto: Contratação de 
empresa especializada em serviço de recapeamento asfáltico em 
vias publicas urbanas no Município de Faro. Abertura dia 18 de 
setembro de 2017 às 14:00. A integra do edital na PMF.

protocolo: 220566

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

pREfEituRA muNicipAl DE GoiANésiA Do pARÁ 
Avisos DE ExoNERAção. téRmiNo DE víNculo DE 
sERviDoR. Ato: poRtARiA N° 002/2017-Gp, de 16 de 
janeiro de 2017. termino do vínculo: a contar de 25.08.2017. 
Motivo: à pedido do servidor ou ofício, e que o referido servidor 
solicitou sua exoneração do cargo efetivo. Órgão: Secretaria 
Municipal de Administração. nome do Servidor: vanderlei 
Cantão Pompeu, brasileiro, rg: 5452494 PC/PA e CPF: 
890.221.902-00. Matrícula: 8413. Cargo: Motorista de veículo 
Pesado. Forma de Admissão: Provimento efetivo de Motorista 
de veículo Pesado. Ato: Portaria n° 015/2017-gP. termino do 
vínculo: a contar de 25.08.2017. Motivo: à pedido do servidor 
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ou ofício, e que o referido servidor solicitou sua exoneração do 
cargo efetivo. Órgão: Secretaria Municipal de educação. nome 
do Servidor: Sandra borges, brasileira, rg: 1750418 PC/PA e 
CPF: 361.529.782-20. Matrícula: 13879. Cargo: Professor nível 
ii. Forma de Admissão: Provimento efetivo de Professor nível 
ii. Ato: poRtARiA N° 011/2017-Gp. termino do vínculo: a 
contar de 25.08.2017. Motivo: à pedido do servidor ou ofício, e 
que o referido servidor solicitou sua exoneração do cargo efetivo. 
Órgão: Secretaria Municipal de educação. nome do Servidor: 
ryanne emim oliveira, brasileira, rg: 5219245 PC/PA e CPF: 
919.037.692-72. Matrícula: 13645. Cargo: Professora de Anos 
iniciais. Forma de Admissão: Provimento efetivo de Professora 
de Anos iniciais. Ato: Portaria n° 017/2017-gP. termino do 
vínculo: a contar de 25.08.2017. Motivo: à pedido do servidor 
ou ofício, e que o referido servidor solicitou sua exoneração do 
cargo efetivo. Órgão: Secretaria Municipal de educação. nome do 
Servidor: jackson dias da Costa, brasileiro, rg: 5547013 PC/PA 
e CPF: 531.624.392-72. Matrícula: 7695. Cargo: Professor nível 
ii. Forma de Admissão: Provimento efetivo de Professor nível ii. 
Ato: poRtARiA N° 014/2017-Gp. termino do vínculo: a 
contar de 25.08.2017. Motivo: à pedido do servidor ou ofício, 
e que o referido servidor solicitou sua exoneração do cargo 
efetivo. Órgão: Secretaria Municipal de Administração. nome 
do Servidor: deuvani Maria Soares de Sousa, brasileira, 
rg: 938613 SSP/PA e CPF: 281.569.782-34. Matrícula: 
18371. Cargo: Auxiliar de Serviços gerais. Forma de 
Admissão: Provimento efetivo de Auxiliar de Serviços gerais. 
Ato: poRtARiA N° 028/2017-Gp. termino do vínculo: 
a contar de 25.08.2017. Motivo: à pedido do servidor ou 
ofício, e que o referido servidor solicitou sua exoneração do 
cargo efetivo. Órgão: Secretaria Municipal de Administração. 
nome do Servidor: Cleonice da Silva Souza, brasileira, rg: 
4132141 PC/PA e CPF: 927.176.402-15. Matrícula: 4824. 
Cargo: Auxiliar de Serviços gerais, Forma de Admissão: 
Provimento efetivo de Auxiliar de Serviços gerais. 
Ato: poRtARiA N° 025/2017-Gp. termino do vínculo: 
a contar de 25.08.2017. Motivo: à pedido do servidor ou 
ofício, e que o referido servidor solicitou sua exoneração 
do cargo efetivo. Órgão: Secretaria Municipal de Saúde. 
nome do Servidor: Adnilson Coutinho Pereira, brasileiro, 
rg: 4274782 PC/PA e CPF: 777.012.912-53. Matrícula: 
2493. Cargo: técnico em enfermagem. Forma de 
Admissão: Provimento efetivo de técnico em enfermagem. 
Ato: poRtARiA N° 018/2017-Gp. termino do vínculo: a 
contar de 25.08.2017. Motivo: à pedido do servidor ou ofício, e 
que o referido servidor solicitou sua exoneração do cargo efetivo. 
Órgão: Secretaria Municipal de educação. nome do Servidor: 
berenice Ferreira de Sousa, brasileira, rg: 3678086SSP/
Pr e CPF: 714.257.562-04. Matrícula: 12549, Cargo: técnico 
Pedagógico, Forma de Admissão: Provimento efetivo de técnico 
Pedagógico. 

josé Ribamar ferreira lima 
 Prefeito Municipal

 
pREfEituRA muNicipAl DE GoiANésiA Do pARÁ 
ExtRAtos DE coNtRAto. coNtRAto Nº 01.03/014/2017. 
origem: cc 3/2017-014-pmGp. Contratante: Prefeitura 
Municipal de goianésia. Contratada: CMSM instrumentos 
Musicais e Acessórios, CnPj: 21.072.063/0001-23. objeto: 
Aquisição de instrumentos Musicais para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de educação. valor total: r$ 66.937,40 
(sessenta e seis mil novecentos e trinta e sete reais e quarenta 
centavos). vigência: 10/08/2017 à 31/12/2017. Assinatura: 
10/08/2017; coNtRAto Nº 01.3/013/2017-pmGp/sEmAD. 
oRiGEm: cc 3/2017-013-pmGp. Contratante: Prefeitura 
Municipal de goianésia. Contratada: A l Caldas Comércio 
e Serviços eireli - Me, CnPj: 14.041.528/0001-13. objeto: 
Contratação de empresa especializada para Construção de Muro 
na vila Apreciada no Município de goianésia do Pará. valor total: 
r$ 134.890,04 (cento e trinta e quatro mil oitocentos e noventa 
reais e quatro centavos). vigência: 04/08/2017 à 31/12/2017. 
Assinatura: 04/08/2017; cARtA coNvitE Nº 3/011/2017-
cpl/pmGp/sEmAD. Órgão: Prefeitura Municipal de goianésia 
do Pará/Pa. data da Abertura: 09/06/2017 14h00min. objeto: 
Contratação de Serviço de Provedor para conexão à internet em 
banda larga. vigência: 22/06/2017 à 31/12/2017. Contratado: 
Atus Serviços e Comércio de Produtos de informática ltda - epp, 
CnPj: 07.488.517/0001-10. valor Contratado: r$ 60.000,00 
(sessenta mil); cARtA coNvitE Nº 3/009/2017-cpl/
pmGp/sEmAD. Órgão: Prefeitura Municipal de goianésia do 
Pará/Pa. data da Abertura: 07/06/2017 as 08h00min. objeto: 
locação de 01 trator de esteira d6, 01 Pá Carregadeira, 01 Mini 
Carregadeira e 01 Caminhão Prancha 6/4. vigência: 14/06/2017 
à 31/12/2017. Contratado: Kelin C da Silva eireli - Me. valor 
Contratado: r$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais).

protocolo: 220567

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGARAPÉ-MIRI

.

pREfEituRA muNicipAl DE iGARApé miRi
Aviso DE licitAção. pRocEsso Nº 917/2017-pmi/
sEGov, torna público que às 09:00 horas do dia 11/09/2017, 
realizará Pregão Presencial 9/2017-070917002-PMi, tipo menor 
preço. objeto: Contratação de Serviços para atender a 3 Festivais 
no Município de igarapé - Miri. A licitação obedecerá ao disposto 
na lei nº 10.520/02, subsidiariamente na lei nº 8.666/93 
bem como a legislação específica relativa ao objeto. O Edital 
encontra-se à disposição dos interessados na sala da Comissão 
de licitação, na Praça Cônego Sarges barros, 252-Centro. 

Bruno santos Bordallo 
 Pregoeiro.

protocolo: 220568

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITUPIRANGA

.

pREfEituRA muNicipAl DE itupiRANGA 
Aviso DE tERmo DE HomoloGAção 

Do pREGão pREsENciAl 
Nº 9/2017-025.iNfR

Pelo presente termo, torna público para conhecimento dos 
interessados, o julgamento das propostas de que trata o 
processo licitatório nº 9/2017-025.inFr que teve como objetivo 
a seleção da melhor proposta para Sistema de registro de Preço 
para Aquisição de peças para manutenção dos veículos leves e 
pesados da frota de itupiranga - PA. desse modo, satisfazendo 
à lei e ao mérito, HoMologo o processo licitatório nº 9/2017-
025.inFr a proponente, Homologado para: Mv CoM l. de PeçAS 
PArA Auto e ServiCo ltdA - ePP, C.n.P.j. nº 07.712.240/0001-
68, pelo menor preço unitário do lote, no valor total dos itens 
de r$ 2.193.550,00 (dois milhões, cento e noventa e três mil, 
quinhentos e cinquenta reais), vencedora desse certame nos 
termos da Ata de Sessão de julgamento, o seu objeto.

 
tERmo DE HomoloGAção Do pREGão pREsENciAl 

Nº 9/2017-031-iNfR
Pelo presente termo, torna público para conhecimento dos 
interessados, o julgamento das propostas de que trata o 
processo licitatório nº 9/2017-031-inFr que teve como objetivo 
a seleção da melhor proposta para Sistema de registro de 
Preço para ContrAtAção de eMPreSA PArA PreStAção 
de ServiçoS de MAnutenção eM biCoS e boMbAS 
injetorAS, CHiCote elétriCo e turbinAS doS veÍCuloS 
dA FrotA dA PreFeiturA MuniCiPAl de ituPirAngA. desse 
modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HoMologo o processo 
licitatório nº 9/2017-031-inFr a proponente, Homologado para: 
MArizA g. vASConCeloS CoM. e ServiçoS - Me, C.n.P.j. nº 
05.637.623/0001-93, pelo menor preço unitário, no valor total 
dos itens de r$ 369.150,00 (trezentos e sessenta e nove mil, 
cento e cinquenta reais), vencedora desse certame nos termos 
da Ata de Sessão de julgamento, o seu objeto.

itupiranga - PA, 28 de Agosto de 2017. 
josE milEsi 

 Prefeito

protocolo: 220571

pREfEituRA muNicipAl DE itupiRANGA 
Aviso DE licitAção

A Prefeitura Municipal de itupiranga, torna pública a licitação 
nos termos da lei Federal 8.666/93, tipo: menor preço. 
Pregão Presencial nº 9/2017-034-SMS. objeto: loCAção de 
equiPAMento AnAliSAdor bioquÍMiCo PArA lAborAtÓrio. 
Abertura: 08/09/2017 às 08hs30min. o interessado deverá 
apresentar - se, à CPl para as respectivas informações de 
retirada e pagamento do dam (documento de Arrecadação 
Municipal), referente ao edital do certame em pauta, no horário 
das 08h00min às 12h00min, sito Av. 14 de julho, 12, Centro, 
munido de mídia eletrônica(pen drive) para a gravação da 
planilha eletrônica de proposta. Custo do edital taxa mínima: 
r$ 50,00.

itupiranga - PA, 28 de Agosto de 2017. 
 AliNE cuNHA 

Pregoeiro da CPl.
protocolo: 220572

pREfEituRA muNicipAl DE itupiRANGA 
Aviso DE licitAção

A Prefeitura Municipal de itupiranga, torna pública a licitação 
nos termos da lei Federal 8.666/93, tipo: menor preço. Pregão 
Presencial nº 9/2017-041-HAbi. objeto: AquiSição de 
MAteriAiS PArA reAlizAção doS ProjetoS dA SeCretAriA 
de HAbitAção eM Convênio CoM A CAixA eConoMiCA 
FederAl. Abertura: 11/09/2017 às 08hs30min. o interessado 
deverá apresentar - se, à CPl para as respectivas informações 
de retirada e pagamento do dam (documento de Arrecadação 
Municipal), referente ao edital do certame em pauta, no horário 
das 08h00min às 12h00min, sito Av. 14 de julho, 12, Centro, 
munido de mídia eletrônica(pen drive) para a gravação da 
planilha eletrônica de proposta. Custo do edital taxa mínima: 
r$ 50,00.

 
Aviso DE licitAção

A Prefeitura Municipal de itupiranga torna pública a licitação 
nos termos da lei Federal 8.666/93, tipo: menor preço. Pregão 
Presencial nº 9/2017-040-Cult. objeto: AquiSição de 
MAteriAiS eSPortivoS PArA A SeCretAriA de CulturA, 
juventude, eSPorte e lAzer deStinAdoS Ao SuPriMento 
dAS neCeSSidAdeS dA diretoriA de eSPorteS nAS 
reAlizAçÕeS doS eventoS eSPortivoS do MuniCÍPio de 
ituPirAngA. Abertura: 13/09/2017 às 08hs30min. o interessado 
deverá apresentar - se, à CPl para as respectivas informações 
de retirada e pagamento do dam (documento de Arrecadação 
Municipal), referente ao edital do certame em pauta, no horário 
das 08h00min às 12h00min, sito Av. 14 de julho, 12, Centro, 
munido de mídia eletrônica(pen drive) para a gravação da planilha 
eletrônica de proposta. Custo do edital taxa mínima: r$ 50,00. 
tupiranga - PA, 28 de Agosto de 2017.

AliNE cuNHA 
pregoeiro da cpl.

protocolo: 220570

pREfEituRA muNicipAl DE itupiRANGA 
ExtRAto DE coNtRAto

A Prefeitura Municipal de itupiranga, torna público o extrAto 
do ContrAto nº 20170230, origeM: Pregão PreSenCiAl 
nº 9/2017-035-SMAS, ContrAtAnte: Fundo MuniCiPAl 
de ASSiStenCiA SoCiAl, ContrAtAdA(o): e. de M. C. 
vieirA FunerAriA-Me, objeto : Contratação de empresa 
especializada em serviços funerários, a fim de atender as famílias 
carentes deste Município assistidas pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social da Prefeitura Municipal de itupiranga, vAlor 
totAl: r$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), ProgrAMA de 
trAbAlHo : exercício 2017 Atividade 1212.081220002.2.049 
Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Social, 
Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. 
Pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.67, no valor de r$ 
110.000,00, vigênCiA: 04 de Agosto de 2017 a 31 de dezembro 
de 2017, dAtA dA ASSinAturA: 04 de Agosto de 2017.

itupiranga - PA, 25 de Agosto de 2017. 
 Aline cunha 

Pregoeira da CPl.
protocolo: 220569

pREfEituRA muNicipAl DE itupiRANGA 
ExtRAto DE REGistRo DE pREços 

EspéciE: AtA DE REGistRo DE pREços N° 20170207. 
objeto: AquiSição de gáS liqueFeito de PetrÓleo 
(glP), eM vASilHAMeS de 13 quiloS, PArA AS CoPAS 
e CozinHAS doS ÓrgãoS que CoMPÕe A PreFeiturA 
MuniCiPAl de ituPirAngA. Contratada: A.q. doS SAntoS 
CoMerCio - Me, inscrita no CnPj nº 83.354.928/0001-00 
valor registrado: r$ 223.902,00. data início da vigência: 
11/07/2017 Data final da Vigência: 11/07/2018 a partir da 
assinatura da Ata de registro de Preços Pregão Presencial 
n° 9/2017-022-PMi data da homologação: 11/07/2017. 
espécie: Ata de registro de Preços n° 20170220. objeto: 
SiSteMA de regiStro de Preço PArA ContrAtAção de 
eMPreSA eSPeCiAlizAdA eM ServiçoS de PubliCAção doS 
AtoS oFiCiAiS do MuniCÍPio noS veÍCuloS de inForMAção 
oFiCiAiS (dou, ioePA, diário oFiCiAl do eStAdo, etC), 
Atendendo A neCeSSidAde CorrelAtA dA PreFeiturA 
MuniCiPAl de ituPirAngA. Contratada: joSeF PAblo de Melo 
SilvA 01001285212, inscrita no CnPj nº 25.142.861/0001-
35 valor registrado: r$ 375.000,00 data início da vigência: 
21/07/2017 Data final da Vigência: 21/07/2018 a partir da 
assinatura da Ata de registro de Preços Pregão Presencial n° 
9/2017-028-PMi data da homologação: 21/07/2017.

itupiranga - PA, 28 de agosto de 2017. 
 AliNE cuNHA 

Pregoeira
protocolo: 220573



 diário oFiCiAl nº 33446  65Segunda-feira, 28 de AGOSTO de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

.

pREfEituRA muNicipAl DE mARABÁ
Aviso DE HomoloGAção. pREGão ElEtRôNico 
(sRp) Nº 048/2017/cpl/pmm. processo licitatório 
nº 48.388/2017/pmm. objeto: registro de preços para 
eventual aquisição de materiais permanentes, moveis diversos, 
moveis de escritório, moveis de cozinha, eletrodomésticos e 
eletroeletrônicos, onde sagraram-se vencedoras as empresas: 
t. S. Franco junior Comercio - epp CnPj: 02.219.339/0001-09. 
itens: (06, 07, 09, 20, 21, 24, 26, 29, 30, 32 e 33): valor total 
r$ 142.135,35; Herenio dos Santos Comercio e importação 
eireli - ePP CnPj: 12.283.935/0001-01, itens: (04, 08, 15, 16, 
22, 23, 27, 28, 31, 36, 37 e 39), valor total r$ 41.636,80; 
Multimarcas Comercial ltda. - CnPj: 13.148.012/0001-00. itens: 
(01, 02, 03, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 25, 35 e 40), 
valor total r$ 90.639,97; H S Comercio, locação e Manutenção 
de equp. de informatica ltda. - CnPj: 24.802.687/0001-47. 
item: (38), valor total r$ 8.428,00 e M & j jesus Comercio 
Serviços e locações ltda. - CnPj: 26757820/0001-16. 
item: (34), valor total r$ 1.500,00; Pelo que Homologo o 
resultado final. Nadja Lucia Oliveira Lima - Secretária Municipal 
de Assistência Social- SeASP. Marabá Pará, 09/08/2017. 
ExtRAto DE REGistRo DE pREços. pREGão ElEtRôNico 
(sRp) Nº 048/2017/cpl/pmm. processo licitatório 
nº 48.388/2017/pmm. objeto: registro de preços para 
eventual aquisição de materiais permanentes, moveis diversos, 
moveis de escritório, moveis de cozinha, eletrodomésticos 
e eletroeletrônicos, requisitado pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social - SeASP. Ata de registro de Preços nº 
047/2017/CPl/PMM, t. S. Franco junior Comercio - epp, CnPj: 
02.219.339/0001-09. itens: (06, 07, 09, 20, 21, 24, 26, 29, 
30, 32 e 33): valor total r$ 142.135,35, data de assinatura: 
11/08/2017; Ata de registro de Preços nº 048/2017/CPl/PMM 
Herenio dos Santos Comercio e importação eireli - epp CnPj: 
12.283.935/0001-01itens: (04, 08, 15, 16, 22, 23, 27, 28, 
31, 36, 37 e 39), valor total r$ 41.636,80,data de assinatura: 
22/08/2017; Ata de registro de Preços nº 049/2017/CPl/PMM, 
Multimarcas Comercial ltda. - CnPj: 13.148.012/0001-00. 
itens: (01, 02, 03, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 25, 35 e 
40), valor total r$ 90.639,97; data de assinatura: 11/08/2017; 
Ata de registro de Preços nº 050/2017/CPl/PMM H S Comercio, 
locação e Manutenção de equp. de informatica ltda. - CnPj: 
24.802.687/0001-47. item: (38), valor total r$ 8.428,00, 
data de assinatura: 23/08/2017 e Ata de registro de Preços nº 
051/2017/CPl/PMM M & j jesus Comercio Serviços e locações 
ltda. - CnPj: 26757820/0001-16. item: (34), valor total r$ 
1.500,00; data de assinatura: 21/08/2017. vigência das Atas: 
12 meses a partir da assinatura. 

Nadja lucia oliveira lima 
 Secretária Municipal de Assistência Social- SeASP.

protocolo: 220574

pREfEituRA muNicipAl DE mARABÁ - sEmED 
ExtRAtos DE coNtRAto. coNtRAto Nº 
033/2017-sEmED/pmm. processo nº 43.396/2017/pmm, 
chamada pública nº 01/2017/cpl/pmm. objeto: Aquisição 
de gêneros Alimentícios Perecíveis da Agricultura Familiar para 
compor Cardápio Alimentar dos Alunos das unidades de ensino 
da rede Municipal de educação contempladas com o Programa 
nacional de Alimentação escolar - PnAe, durante o ano letivo de 
2017. empresa: Associação dos Pequenos Agricultores Familiares 
do Assentamento burgo a Fazenda Sunair - ASPAbSir, CnPj 
06.213.634/0001-09. valor r$ 892.345,80 (oitocentos e noventa 
e dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos). 
recursos: Programa nacional de Alimentação escolar - PnAe. 
vigência: 31/12/2017. data da assinatura: 27/06/2017. luciano 
lopes dias. Secretário Municipal de educação; coNtRAto Nº 
034/2017-sEmED/pmm. processo nº 43.396/2017/pmm, 
chamada pública nº 01/2017/cpl/pmm. objeto: Aquisição 
de gêneros Alimentícios Perecíveis da Agricultura Familiar para 
compor Cardápio Alimentar dos Alunos das unidades de ensino 
da rede Municipal de educação contempladas com o Programa 
nacional de Alimentação escolar - PnAe, durante o ano letivo 
de 2017. empresa: Federação das Cooperativas da Agricultura 
Familiar do Sul do Pará - FeCAt, CnPj nº 06.003.128/0001-
95. valor r$ 1.691.872,20 (um milhão, seiscentos e noventa 
e um mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte centavos). 
recursos: Programa nacional de Alimentação escolar - PnAe. 
vigência: 31/12/2017. data da assinatura: 22/06/2017. luciano 
lopes dias. Secretário Municipal de educação. coNtRAto Nº 
045/2017-sEmED/pmm. processo nº 49.714/2017-pmm. 
pregão Eletrônico nº 028/2017-cEl/ppE/sEvop/pmm. 
objeto: Contratação de Pessoa(s) jurídica(s) para execução dos 
Serviços Continuados de transporte escolar, com a locação de 

veículos tipo ônibus, Micro ônibus e Similares com Condutor; 
e embarcações com Piloto e Monitor, destinados ao transporte 
de Alunos das unidades de ensino da rede Municipal de 
educação, zonas urbana e rural, em estradas Pavimentadas, 
não Pavimentadas, vicinais e Fluviais durante o Ano letivo, no 
Município de Marabá/Pa. empresa: r. F. de Souza transportes 
- Me CnPj: 21.917.287/0001-99. valor total r$ 3.498.962,00 
(três milhões quatrocentos e noventa e oito mil novecentos e 
sessenta e dois reais). recursos: erário Municipal, Convênio 
para transporte escolar dos Alunos Matriculados na rede 
Pública estadual de ensino no Município de Marabá - SeduC e/
ou Programa nacional de Apoio ao transporte escolar - PnAte. 
vigência: 10/08/2018. data da assinatura: 10/08/2017. luciano 
lopes dias. Secretário Municipal de educação; coNtRAto nº 
046/2017-sEmED/pmm. processo nº 49.714/2017-pmm. 
pregão Eletrônico nº 028/2017-cEl/ppE/sEvop/pmm. 
objeto: Contratação de Pessoa(s) jurídica(s) para execução dos 
Serviços Continuados de transporte escolar, com a locação de 
veículos tipo ônibus, Micro ônibus e Similares com Condutor; 
destinados ao transporte de Alunos das unidades de ensino 
da rede Municipal de educação, zonas urbana e rural, em 
estradas Pavimentadas, não Pavimentadas e vicinais durante 
o Ano letivo, no Município de Marabá/Pa. empresa: b & M 
Projetos Agroambientais ltda - epp CnPj: 08.762.985/0001-02. 
valor total r$ 1.608.496,00 (um milhão seiscentos e oito mil 
quatrocentos e noventa e seis reais). recursos: erário Municipal, 
Convênio para transporte escolar dos Alunos Matriculados na 
rede Pública estadual de ensino no Município de Marabá - SeduC 
e/ou Programa nacional de Apoio ao transporte escolar - PnAte. 
vigência: 10/08/2018. data da assinatura: 10/08/2017. luciano 
lopes dias. Secretário Municipal de educação; coNtRAto Nº 
047/2017-sEmED/pmm. processo nº 49.714/2017-pmm. 
pregão Eletrônico nº 028/2017-cEl/ppE/sEvop/pmm. 
objeto: Contratação de Pessoa(s) jurídica(s) para execução dos 
Serviços Continuados de transporte escolar, com a locação de 
veículos tipo ônibus, Micro ônibus e Similares com Condutor; 
destinados ao transporte de Alunos das unidades de ensino 
da rede Municipal de educação, zonas urbana e rural, em 
estradas Pavimentadas, não Pavimentadas e vicinais durante 
o Ano letivo, no Município de Marabá/PA. empresa: j. euzébio 
da Silva Souza & Cia. ltda CnPj: 19.803.326/0001-85. valor 
total r$ 513.816,00 (quinhentos e treze mil oitocentos e 
dezesseis reais). recursos: erário Municipal, Convênio para 
transporte escolar dos Alunos Matriculados na rede Pública 
estadual de ensino no Município de Marabá - SeduC e/ou 
Programa nacional de Apoio ao transporte escolar - PnAte. 
vigência: 10/08/2018. data da assinatura: 10/08/2017. 
luciano lopes dias. Secretário Municipal de educação. 
Avisos DE HomoloGAção. pRocEsso Nº 49.714/2017-
pmm. pREGão ElEtRôNico Nº 028/2017-cEl/ppE/
sEvop/pmm que objetivou a seleção da melhor proposta 
referente a Contratação de Pessoa(s) jurídica(s) para execução 
dos Serviços Continuados de transporte escolar, com a 
locação de veículos tipo ônibus, Micro ônibus e Similares com 
Condutor; e embarcações com Piloto e Monitor, destinados 
ao transporte de Alunos das unidades de ensino da rede 
Municipal de educação, zonas urbana e rural, em estradas 
Pavimentadas, não Pavimentadas, vicinais e Fluviais durante 
o Ano letivo, no Município de Marabá/PA. vencedoras: b & M 
Projetos Agroambientais ltda - epp CnPj: 08.762.985/0001-02. 
valor total r$ 1.608.496,00 (hum milhão seiscentos e oito mil 
quatrocentos e noventa e seis reais); j. euzébio da Silva Souza & 
Cia. ltda CnPj: 19.803.326/0001-85. valor total r$ 513.816,00 
(quinhentos e treze mil oitocentos e dezesseis reais); r. F. de 
Souza transportes - Me CnPj: 21.917.287/0001-99. valor total 
r$ 3.498.962,00 (três milhões, quatrocentos e noventa e oito 
mil novecentos e sessenta e dois reais), pelo que HoMologo o 
resultado final. Data da assinatura: 08/08/2017.

 luciano lopes Dias 
 Secretário Municipal de educação

protocolo: 220575

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MARITUBA

.

pREfEituRA muNicipAl DE mARituBA
Aviso DE puBlicAção Do tERmo DE HomoloGAção 
Do pREGão pREsENciAl N° 05/20171606-01-pp-pmm-
sEiDuR. Com base nas informações constantes do processo 
licitatório nº 05/20171606-01-PP-PMM-Seidur na modalidade 
Pregão PreSenCiAl, tipo Menor Preço Por iteM, cujo objeto 
é AquiSição de roçAdeirAS ProFiSSionAiS, deStinAdoS À 
MAnutenção, liMPezA e ConServAção dAS viAS PubliCAS 
do MuniCÍPio de MAritubA/PA e em cumprimento aos 
termos do artigo 43, inciso vi, da lei Federal nº 8.666/1993 e 
alterações posteriores, acolho o relatório e homologo o processo 

licitatório nº 05/20171606-01-PP-PMM-Seidur, onde sagrou-
se vencedora a proponente l. i. CoMérCio e ServiçoS ltdA 
- ePP - CnPj n° 18.737.479/0001-09, com o valor global de 
r$ 46.200,00, nos termos da Ata de Sessão de julgamento, o 
seu objeto. Publique-se. Ao departamento competente para as 
providências de costume. Marituba/PA, 24/08/2017. itelMAr 
bArronCAS gonzAgA Secretária Municipal de infraestrutura e 
desenvolvimento urbano.

protocolo: 220576

muNicípio DE mARituBA 
Aviso DE licitAção

pREGão pREsENciAl sRp nº 0505/2017- pmm-pp-sRp-
sEmED cujo objeto Contratação de empresa especializada, 
para prestação de serviços de acesso à internet e serviços de 
intranet por meio de link dedicado de até 100 Megabyte (Mbps) 
para internet e intranet (Fibra Ótica e via rádio), para atender 
cada ponto estipulado no termo de referência, incluindo a 
contratada, a responsabilidade na aquisição e instalações dos 
softwares para gerenciamento da rede local, com implementação 
de servidor de FTP, equipamentos, (fibra, antenas, roteadores, 
gerenciadores de borda de alta performance e conversores de 
mídia, etc.), serviços de cabeamento e infraestrutura de rede 
externa, locação de postes. Seguindo padrões e normas Abnt 
e nbr necessários para implantação da solução que atenda às 
necessidades de conectividades e comunicação de dados, voz 
e imagem da Secretaria Municipal de educação de ensino de 
Marituba/PA. Abertura: 12/09/2017 as 09h00min. retirada 
do edital: Secretaria Municipal de educação de Marituba - na 
Coordenação de licitações e Contratos-rua Fernando guilhon 
nº 53300-Centro, Marituba/PA , das 08h:00min as 14h:00min 
de segunda a sexta-feira, exceto dia 07/09 por se tratar de 
feriado nacional, valor do edital r$ 100,00 (cem reais). 
e gratuitamente no Portal dos jurisdicionados (www.tcm.
pa.gov.br) e no site (www.marituba.pa.gov.br/site/). Kátia 
Cristina de Souza Santos - Secretária Munic. de educação. 
Aviso Do REsultADo DA licitAção E HomoloGAção 
pREGão pREsENciAl Nº 0504/2017-pmm-pp-sEmED, 
objeto Contratação de pessoa jurídica especializada no 
fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros e água 
mineral em copos de 200 ml para atender a rede Municipal 
de ensino Público de Marituba/PA, e Secretaria Municipal de 
educação de Marituba, pelo presente termo, a pregoeira, torna 
público o resultado da licitação e julgamento da proposta, tendo 
como vencedora a empresa: elivAn AlMeidA doS SAntoS-Me, 
CnPj: 18.644.678/0001-72. desse modo, satisfazendo a lei e 
ao mérito, HoMologo o Pregão Presencial nº 0504/2017-PMM-
PP-SeMed a proponente vencedora do certame nos termos 
da Ata da Sessão: elivAn AlMeidA doS SAntoS-Me, CnPj: 
18.644.678/0001-72. vencedora do item: 01 (r$ 52,80) e o 
item: 02 (r$ 6,50) ordenador de despesas: Kátia Cristina de 
Souza Santos.

protocolo: 220577

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MEDICILÂNDIA

.

EstADo Do pARÁ 
pREfEituRA muNicipAl DE mEDicilÂNDiA 

Aviso DE REGovAção DE licitAção
- pREGão pREsENciAl Nº 039/2017

objeto: o Prefeito Municipal de Medicilândia torna público 
a revogação, por interesse público, da licitação pREGão 
pREsENciAl Nº 039/2017, para contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços em sonorização de grande 
porte, médio porte e som ambiente, contendo caixas amplificadas 
de tamanhos variados, microfones com fio e sem fio, com e 
sem acompanhamento de cantor, para atender as demandas da 
Prefeitura Municipal de Medicilândia e Secretarias; AberturA: 
31/08/2017, às 15:00 horas.

celso trzeciak 
prefeito municipal de medicilândia

protocolo: 220578

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

.

Aviso DE HomoloGAção. sEcREtARiA muNicipAl DE 
EDucAção. pregão presencial nº 009/2017 - 00001. 
expirado o prazo recursal e proferida a AdjudiCAção do objeto 
da licitação às pessoas jurídicas credenciadas pela presidente, 
o prefeito municipal HoMologou. o procedimento licitatório, 
com base legal na lei federal n° 8.666/93. declinado o direito 
de recorrer e consideradas aceitáveis as melhores propostas, 
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a presidente declarou vencedora do certame a seguinte 
licitante CooPerAtivA de trAnSPorte rodoviArio do 
Produtor rurAl do eStAdo - r$ 525.366,000. rafaelen 
do Socorro bitencourt da Costa - Pregoeira. 03.03.2017. 
ExtRAtos DE coNtRAtos. PreFeiturA MuniCiPAl de Moju. 
origem: Pregão Presencial nº 9/2017 - 00001/ Contrato nº 20170091 
Contratante: Secretaria Municipal de educação basica de Moju. 
Contratado (A): empresa Cooperativa de transporte rodoviário 
do Produtor rural do estado. objeto: prestação de serviços 
de transporte escolar por meio fluvial. Valor: R$ 901,211,80. 
Prazo de vigência: 9 (nove) Meses da Assinatura. rafaelen 
do Socorro bitencourt da Costa - Pregoeira. data 03.03.2017. 
ExtRAtos DE coNtRAtos. pREfEituRA muNicipAl DE 
moju. origem: pregão presencial n° 9/2017 - 00001. Contrato 
nº 20170092. Contratante: Fundo de desenvolvimento. da 
educação básica. Contratado (A): empresa Cooperativa de 
transporte rodoviário do Produtor rural do estado. objeto: 
prestação de serviços de transporte escolar por meio fluvial. 
valor: r$ 1.826.139. vigência: 9 (nove) Meses da Assinatura.

 Rafaelen do socorro Bitencourt da costa 
 Pregoeira. data 03.03.2017.

protocolo: 220582

Aviso DE HomoloGAção. PreFeiturA MuniCiPAl de Moju. 
Pregão Presencial nº 9/2017 - 00013. expirado o prazo recursal e 
proferida a adjudicação do objeto da licitação às pessoas jurídicas 
credenciadas pela presidente, o prefeito municipal HoMologou 
o procedimento licitatório, com base legal na lei federal n° 
8.666/93. declinado o direito de recorrer e consideradas aceitáveis 
as melhores propostas, a presidente declarou vencedoras do 
certame as seguintes licitantes CoStA e bArreiroS CoMerCio 
de ConbuStiveiS e ServiçoS ltdA . valor Final global de 
r$ 4.983.068,00 e divino CoMérCio de CoMbuStivel e 
ServiçoS ltdA - valor Final global de r$ 2.813.748. rafaelen 
do Socorro bitencourt da Costa - Pregoeira. data 03.06.2017. 
extrAtoS de ContrAtoS. PreFeiturA MuniCiPAl de Moju. 
origem: Pregão Presencial nº 9/2017 - 00013 / Contrato 
nº 20170210. Contratante: Prefeitura Municipal de Moju. 
Contratado (A): Costa e barreiros Comercio de Combustíveis 
e Serviços ltdA. objeto: Fornecedora de Combustível, 
Lubrificantes e Derivados. Valor: R$ 2.781.488,00. Prazo 
de vigência: 5 (Cinco) Meses da Assinatura. rafaelen do 
Socorro bitencourt da Costa - Pregoeira. data 03.07.2017. 
ExtRAtos DE coNtRAtos. pREfEituRA muNicipAl DE 
moju. origem: pregão presencial nº 9/2017 - 00013 / 
contrato nº 20170211. Contratante: Fundo Municipal de 
educação básica. Contratado (A): Costa e barreiros Comercio 
de Combustíveis e Serviços ltdA. objeto:Fornecedora de 
Combustível, Lubrificantes e Derivados. Valor: R$ 845.550,00. 
Prazo de vigência: 5 (Cinco) Meses da Assinatura. rafaelen 
do Socorro bitencourt da Costa - Pregoeira. data 03.07.2017. 
ExtRAtos DE coNtRAtos. pREfEituRA muNicipAl 
DE moju. origem: pregão presencial nº 9/2017 
- 00013 / contrato nº 20170212. Contratante: 
Secretaria Municipal de Saúde. Contratado (A): Costa 
e barreiros Comercio de Combustíveis e Serviços ltdA 
Objeto: Fornecedora de Combustível, Lubrificantes e 
derivados. valor: r$ 349.151,00. Prazo de vigência: 
5 (Cinco) Meses da Assinatura.. rafaelen do Socorro 
bitencourt da Costa - Pregoeira. data 03.07.2017 
ExtRAtos DE coNtRAtos. pREfEituRA muNicipAl DE 
moju. origem: pregão presencial nº 9/2017 - 00013 / 
contrato nº 20170213. Contratante: Secretaria municipal de 
desenvolvimento Social trabalho e renda. Contratado (A): Costa 
e barreiros Comercio de Combustíveis e Serviços ltdA. objeto: 
Fornecedora de Combustível, Lubrificantes e Derivados. Valor: R$ 
274.525. Prazo de vigência: (Cinco) Meses da Assinatura. rafaelen 
do Socorro bitencourt da Costa - Pregoeira. data 03.07.2017. 
ExtRAtos DE coNtRAtos. pREfEituRA 
muNicipAl DE moju. origem: pregão presencial 
nº 9/2017 - 00013 / contrato nº 20170214 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratado 
(A): Costa e barreiros Comercio de Combustíveis e 
Serviços - ltdA. objeto: Fornecedora de Combustível, 
Lubrificantes e Derivados. Valor: R$ 457.829,00 Prazo 
de vigência: 5 (Cinco) Meses da Assinatura. rafaelen do 
Socorro bitencourt da Costa - Pregoeira. data 03.07.2017. 
ExtRAtos DE coNtRAtos. pREfEituRA muNicipAl 
DE moju. origem: pregão presencial nº 9/2017 - 
00013 / contrato nº 20170216. Contratante: Fundo 
Municipal de Assistência Social. Contratado (A): Costa 
e barreiros Comercio de Combustíveis e Serviços ltdA 
Objeto: Fornecedora de Combustível, Lubrificantes e 
derivados. valor: r$ 274.525,00. Prazo de vigência: 
5 (Cinco) Meses da Assinatura. rafaelen do Socorro 
bitencourt da Costa - Pregoeira. data 03.07.2017. 
ExtRAtos DE coNtRAtos. PreFeiturA MuniCiPAl de 
Moju. origem: Pregão Presencial nº 9/2017 - 00013 / Contrato 
nº 20170217. Contratante: Prefeitura Municipal de Moju. 
Contratado (A): divino Comércio de Combustível e Serviços 

LTDA. Objeto: Fornecedora de Combustível, Lubrificantes e 
derivados. valor: r$ 1.473.868,00. Prazo de vigência: o Presente 
Contrato vigorará Por 5 (Cinco) Meses da Assinatura. rafaelen 
do Socorro bitencourt da Costa - Pregoeira. data 03.07.2017. 
ExtRAtos DE coNtRAtos. pREfEituRA 
muNicipAl DE moju. origem: pregão presencial 
nº 9/2017 - 00013 / contrato nº 20170218 
Contratante: Fundo Municipal de educação básica. 
Contratado (A): divino Comércio de Combustível e 
Serviços - ltdA. objeto: Fornecedora de Combustível, 
Lubrificantes e Derivados. Valor: R$ 763.420,00. Prazo 
de vigência: 5 (Cinco) meses da Assinatura. rafaelen do 
Socorro bitencourt da Costa - Pregoeira. data 03.07.2017. 
ExtRAtos DE coNtRAtos. pREfEituRA 
muNicipAl DE moju. origem: pregão presencial 
nº 9/2017 - 00013 / contrato nº 20170219 
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado 
(A): divino Comércio de Combustível e Serviços ltdA. 
Objeto: Fornecedora de Combustível, Lubrificantes e 
derivados, para Atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Moju/PA. valor: r$ 93.480,00. Prazo de 
vigência: 5 (Cinco) Meses da assinatura. rafaelen do 
Socorro bitencourt da Costa - Pregoeira. data 03.07.2017. 
ExtRAtos DE coNtRAtos. pREfEituRA 
muNicipAl DE moju. origem: pregão presencial 
nº 9/2017 - 00013 / contrato nº 20170220 
Contratante: Secretaria Municipal de desenvolvimento 
Social trabalho e renda. Contratado (A): divino Comércio 
de Combustível e Serviços - ltdA. objeto: Fornecedora de 
Combustível, Lubrificantes e Derivados. Valor: R$ 15.580,00. 
Prazo de vigência: 5 (Cinco) Meses da Assinatura. rafaelen 
do Socorro bitencourt da Costa - Pregoeira. data 03.07.2017. 
ExtRAtos DE coNtRAtos. pREfEituRA 
muNicipAl DE moju. origem: pregão presencial 
nº 9/2017 - 00013 / contrato nº 20170221 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratado (A): divino 
Comércio de Combustível e Serviços - ltdA. objeto: Fornecedora 
de Combustível, Lubrificantes e Derivados. Valor: R$ 124.640,00. 
Prazo de vigência: 5 (Cinco) Meses da Assinatura. rafaelen do 
Socorro bitencourt da Costa - Pregoeira - data 03.07.2017. 
ExtRAtos DE coNtRAtos. pREfEituRA 
muNicipAl DE moju. origem: pregão presencial 
nº 9/2017 - 00013 / contrato nº 20170222 
Contratante: Secretaria Municipal de educação basíca. Contratado 
(A): divino Comércio de Combustível e Serviços - ltdA. objeto: 
Fornecedora de Combustível, Lubrificantes e Derivados. Valor: R$ 
327.180,00 (trezentos e vinte e Sete Mil, Cento e oitenta reais). 
Prazo de vigência: 5 (Cinco) Meses da assinatura. rafaelen 
do Socorro bitencourt da Costa - Pregoeira. data 03.07.2017. 
ExtRAtos DE coNtRAtos. pREfEituRA 
muNicipAl DE moju. origem: pregão presencial 
nº 9/2017 - 00013 / contrato nº 20170223 
Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. Contratado 
(A): divino Comércio de Combustível e Serviços - ltdA. objeto: 
Fornecedora de Combustível, Lubrificantes e Derivados. Valor: 
r$ 15.580,00 (quinze mil, quinhentos e oitenta reais). Prazo 
de vigência: 5 (Cinco) Meses da Assinatura.

 Rafaelen do socorro Bitencourt da costa 
 Pregoeira. data 03.07.2017.

protocolo: 220586

Aviso DE HomoloGAção. sEcREtARiA muNicipAl 
DE EDucAção. pregão presencial nº 9/2017 - 00012. 
expirado o prazo recursal e proferida a AdjudiCAção do objeto 
da licitação às pessoas jurídicas credenciadas pela presidente, 
o prefeito municipal HoMologou o procedimento licitatório, 
com base legal na lei federal n° 8.666/93. declinado o direito 
de recorrer e consideradas aceitáveis as melhores propostas, 
a presidente declarou vencedoras do certame as seguintes 
licitantes FiS CoMerCiAl ltdA - r$ 183.617,00; MASSAri 
norte CoMerCiAl eireli - r$ 3.736.523,50. rafaelen 
do Socorro bitencourt da Costa - Pregoeira. 09.06.2017. 
ExtRAto. DE coNtRAto. pREfEituRA muNicipAl DE 
moju. origem: pregão presencial nº 9/2017 - 00012 / 
contrato nº 20170127. Contratante: Secretaria Municipal de 
educação. Contratado (A): Massari norte Comercial - eirele. 
objeto: Fornecimento de itens da Merenda escolar. valor: r$ 
3.736.523,50. vigência: 06 (seis) Meses da assinatura. rafaelen 
do Socorro bitencourt da Costa - Pregoeira. data: 09.06.2017. 
ExtRAto DE coNtRAto. pREfEituRA muNicipAl DE 
moju. origem: pregão presencial nº 9/2017 - 00012 / 
contrato nº 20170128. Contratante: Secretaria Municipal 
de educação. Contratado (A): FiS Comercial ltdA. objeto: 
Fornecimento de itens da Merenda escolar. valor: r$ 183, 
617,00. vigência: 06 (seis) Meses da assinatura.

 Rafaelen do socorro Bitencourt da costa 
 Pregoeira. data: 09.06.2017.

protocolo: 220581

Aviso DE HomoloGAção. fuNDo muNicipAl 
DE sAúDE. pregão presencial nº 9/2017 - 00006 
expirado o prazo recursal e proferida a adjudicação do 
objeto da licitação às pessoas jurídicas credenciadas pela 
presidente, o prefeito municipal HoMologou o procedimento 
licitatório, com base legal na lei federal n° 8.666/93. 
declinado o direito de recorrer e consideradas aceitáveis as 
melhores propostas, a presidente declarou vencedoras do 
certame as seguintes licitantes jAruMã rodoFluviAl ltdA 
- ePP - valor Final global de r$ 117.600,00. rafaelen do 
Socorro bitencourt da Costa - Pregoeira. data 19.04.2017. 
ExtRAtos DE coNtRAtos. pREfEituRA 
muNicipAl DE moju. origem: pregão presencial 
nº 9/2017 - 0006 / contrato nº 20170076. 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratado (A): jarumã 
Rodofluvial LTDA-ME. Objeto: Prestação de Serviço de Transporte 
Rodo fluvial. Valor: R$ 117.600,00. Prazo De Vigência: 8 (oito) 
Meses da Sua Assinatura. rafaelen do Socorro bitencourt da 
Costa - Pregoeira. data 19.04.2017.

protocolo: 220585

Aviso DE HomoloGAção. sEcREtARiA muNicipAl 
DEsENvolvimENto sociAl tRABAlHo E RENDA. pregão 
presencial nº 9/2017 - 00003. expirado o prazo recursal e 
proferida a adjudicação do objeto da licitação às pessoas jurídicas 
credenciadas pela presidente, o prefeito municipal HoMologou 
o procedimento licitatório, com base legal na lei federal n° 
8.666/93. declinado o direito de recorrer e consideradas 
aceitáveis as melhores propostas, a presidente declarou 
vencedora do certame a seguinte licitante FrAnCelino dA SilvA 
PinHeiro - Me - valor Final global de r$ 328.4000,000. rafaelen 
do Socorro bitencourt da Costa - Pregoeira. data 19.04.2017. 
ExtRAtos DE coNtRAtos. pREfEituRA 
muNicipAl DE moju. origem: pregão presencial 
nº 9/2017 - 0003 / contrato nº 20170087. 
Contratante: Secretaria Municipal de desenvolvimento Social 
trabalho e renda. Contratado (A): Francelino da Silva Pinheiro - Me 
objeto: Fornecimento de urnas Funerárias e na Prestação de 
Serviços Funerários de traslado. valor: r$ 328.400,00). Prazo 
de vigência: 8 (oito) Meses, da Assinatura.

Rafaelen do socorro Bitencourt da costa 
 Pregoeira. data 19.04.2017.

protocolo: 220580

Aviso DE HomoloGAção. fuNDo DE DEsENvolvimENto 
DA EDucAção BAsicA. pregão presencial nº 9/2017 
- 00004. expirado o prazo recursal e proferida a adjudicação 
do objeto da licitação às pessoas jurídicas credenciadas pela 
presidente, o prefeito municipal HoMologou o procedimento 
licitatório, com base legal na lei federal n° 8.666/93. 
declinado o direito de recorrer e consideradas aceitáveis 
as melhores propostas, a presidente declarou vencedora 
do certame a seguinte licitante trAnSPorte rodo-norte 
ltdA-Me - valor Final global de r$ 148.590,080. rafaelen do 
Socorro bitencourt da Costa - Pregoeira. data 09.04.2017. 
ExtRAtos DE coNtRAtos. pREfEituRA 
muNicipAl DE moju. origem: pregão presencial 
nº 9/2017 - 0004 / contrato nº 20170082. 
Contratante: Fundo de desenvolvimento da educação básica. 
Contratado (A): transporte rodo-norte ltdA-Me. objeto: 
Prestação de Serviço de transporte escolar Por Meio terrestre 
(Por ônibus, Micro-ônibus evan). valor: r$ 148.590,08. Prazo 
de vigência: 8 (oito) Meses da Assinatura.

 Rafaelen do socorro Bitencourt da costa
 Pregoeira. data 19.04.2017.

protocolo: 220584

Aviso DE HomoloGAção. pREfEituRA muNicipAl DE 
moju. pregão presencial nº 9/2017 - 00019. expirado o 
prazo recursal e proferida a adjudicação do objeto da licitação às 
pessoas jurídicas credenciadas pela presidente, o prefeito municipal 
HoMologou o procedimento licitatório, com base legal na lei 
federal n° 8.666/93. declinado o direito de recorrer e consideradas 
aceitáveis as melhores propostas a presidente declarou vencedoras 
do certame as seguintes licitantes louredo & SArMAnHo 
ltdA. valor Final global de r$ 127.900,000. rafaelen do Socorro 
bitencourt da Costa - Pregoeira. data 20.07.2017.
 
ExtRAtos DE coNtRAtos. pREfEituRA 
muNicipAl DE moju. origem: pregão presencial 
nº 9/2017 - 00019 / contrato nº 20170182 
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. 
Contratado (A): louredo & Sarmanho ltdA-ePP.  
objeto: aquisição de veículo para atende a demanda da secretaria 
Municipal da saúde deste município de Moju/PA. valor: r$ 
383.700,00. Prazo de vigência: 5 (Cinco) Meses da Assinatura. 

Rafaelen do socorro Bitencourt da costa 
 Pregoeira. data 20.07.2017
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ExtRAtos DE coNtRAtos. pREfEituRA 
muNicipAl DE moju. origem: pregão presencial 
nº 9/2017 - 00019 / contrato nº 20170183 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratado (A): 
louredo & Sarmanho ltdA-ePP. objeto: Contratação de empresa 
especializada para aquisição de veículo para atende a demanda 
da secretaria Municipal da saúde deste município de Moju/PA. 
valor: r$ 127.900,00. Prazo de vigência: 5 (Cinco) Meses da 
assinatura. 

Rafaelen do socorro Bitencourt da costa 
 Pregoeira. data 20.07.2017.

protocolo: 220588

Aviso DE HomoloGAção. fuNDo muNicipAl DE 
sAúDE. pregão presencial nº 9/2017 - 00007. expirado 
o prazo recursal e proferida a adjudicação do objeto da 
licitação às pessoas jurídicas credenciadas pela presidente, 
o prefeito municipal HoMologou o procedimento licitatório, 
com base legal na lei federal n° 8.666/93. declinado o 
direito de recorrer e consideradas aceitáveis as melhores 
propostas, a presidente declarou vencedora do certame a 
seguinte licitante j. Cardoso Filho Comercio e Serviços - Me. 
valor Final global de r$ 213,000,00 reais). rafaelen do 
Socorro bitencourt da Costa - Pregoeira. data 26.04.2017. 
ExtRAtos DE coNtRAtos.pREfEituRA 
muNicipAl DE moju. origem: pregão presencial 
nº 9/2017 - 0007 / contrato nº 20170095. 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.Contratado (A): j. 
Cardoso Filho Comercio e Serviços - Me. objeto:Fornecimento 
de gases Medicinais. valor: r$ 213.000,00.Prazo de vigência: 8 
(oito) Meses da assinatura.

 Rafaelen do socorro Bitencourt da costa
 Pregoeira. data 26.04.2017.

protocolo: 220579

Aviso DE HomoloGAção. sEcREtARiA muNicipAl DE 
EDucAção. pregão presencial nº 9/2017 - 00002. expirado 
o prazo recursal e proferida a adjudicação do objeto da licitação 
às pessoas jurídicas credenciadas pela presidente, o prefeito 
municipal HoMologou o procedimento licitatório, com base 
legal na lei federal n° 8.666/93. declinado o direito de recorrer 
e consideradas aceitáveis as melhores propostas, a presidente 
declarou vencedora do certame a seguinte licitante Cooperativa 
de transporte rodoviário do produtor rural do - valor Final global 
de r$ 1.033,689,000). 

Rafaelen do socorro Bitencourt da costa 
 Pregoeira. data 03.03.2017.

 
ExtRAtos DE coNtRAto. pREfEituRA 
muNicipAl DE moju. origem: pregão presencial 
nº 9/2017 - 0002 / contrato nº 20170085. 
Contratante: Fundo de desenvolvimento da 
educação básica. Contratado (A): Cooperativa de 
transporte rodoviário do Produtor rural do estado 
objeto: Prestação de Serviços de transporte escolar por Meio 
terrestre ( Por ônibus, Micro-ônibus e van).valor: r$ 470.329,04 . 
Prazo de vigência: 9 (nove) Meses da data da assinatura - rafaelen 
do Socorro bitencourt da Costa - Pregoeira. data 03.03.2017. 
extrAtoS de ContrAtoS. PreFeiturA MuniCiPAl de Moju. 
origem: Pregão Presencial nº 9/2017 - 0002 / Contrato nº 20170086. 
Contratante: Secretaria Municipal de educação. Contratado (A): 
Cooperativa de transporte rodoviário do Produtor rural. objeto. 
Prestação de Serviços de transporte escolar por Meio terrestre 
( Por ônibus, Micro-ônibus e van). valor: r$ 189.76. Prazo de 
vigência: 9 (nove) Meses, A Contar da data de Sua Assinatura. 

Rafaelen do socorro Bitencourt da costa 
 Pregoeira. data 03.03.2017

. 
ExtRAtos DE coNtRAtos. pREfEituRA 
muNicipAl DE moju. origem: pregão presencial 
nº 9/2017 - 0002 / contrato nº 20170087. 
Contratante: Fundo de desenvolvimento da educação básica. 
Contratado (A): transporte rodo-norte ltdA-Me. objeto: 
Prestação de Serviço de transporte escolar por Meio terrestre ( 
Por ônibus, Micro-ônibus e van). valor: r$ 1.051.556. Prazo de 
vigência 9 (nove) Meses da assinatura. 

Rafaelen do socorro Bitencourt da costa 
 Pregoeira. data 03.03.2017.

 
ExtRAtos DE coNtRAtos. pREfEituRA 
muNicipAl DE moju. origem: pregão presencial 
nº 9/2017 - 0002 / contrato nº 20170088. 
Contratante: Secretaria Municipal de educação basica. 
Contratado (A): transporte rodo-norte ltdA-Me. objeto: 
Prestação de Serviço de transporte escolar por Meio terrestre ( 
Por ônibus, Micro-ônibus e van) valor: r$ 423.187,38. Prazo de 
vigência: 9 (nove) Meses Sua Assinatura. data de Assinatura: 
03 de Março de 2017. 

Rafaelen do socorro Bitencourt da costa 
 Pregoeira. data 03.03.2017

ExtRAtos DE coNtRAtos. pREfEituRA 
muNicipAl DE moju. origem: Pregão Presencial 
nº 9/2017 - 0002 / Contrato nº 20170089. 
Contratante: Fundo de desenvolvimento da educação básica. 
Contratado (A): M. n. Serviços e transportes ltdA-Me. 
objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação 
de Serviço de transporte escolar por Meio terrestre ( Por 
ônibus, Micro-ônibus e van). valor: r$ 975.657,32. Prazo 
de vigência: 9 (nove) Meses da Assinatura - rafaelen do 
Socorro bitencourt da Costa - Pregoeira. data 03.03.2017. 
extrAtoS de ContrAtoS. PreFeiturA MuniCiPAl de Moju. 
origem: Pregão Presencial nº 9/2017 - 0002 / Contrato nº 20170090. 
Contratante: Secretaria Municipal de educação básica de 
Moju. Contratado (A): M.n. Serviços e transportes ltdA-Me 
objeto: Prestação de Serviço de transporte escolar por 
Meio terrestre ( Por ônibus, Micro-ônibus e van). valor: r$ 
392.642,58. Prazo de vigência 9 (nove) meses da Assinatura. 

Rafaelen do socorro Bitencourt da costa 
 Pregoeira. data 03.03.2017.

protocolo: 220583

Aviso DE HomoloGAção. pREfEituRA muNicipAl DE 
moju. pregão presencial nº 9/2017 - 00016. expirado 
o prazo recursal e proferida a adjudicação do objeto da 
licitação às pessoas jurídicas credenciadas pela presidente, 
o prefeito municipal HoMologou o procedimento licitatório, 
com base legal na lei federal n° 8.666/93. declinado o 
direito de recorrer e consideradas aceitáveis as melhores 
propostas, a presidente declarou vencedoras do certame 
as seguintes licitantes K .S. CoMerCiAl AliMentiCio 
eireli - Me. valor Final global de r$ 430.400. rafaelen do 
Socorro bitencourt da Costa - Pregoeira. data27.06.2017. 
ExtRAtos DE coNtRAtos. pREfEituRA 
muNicipAl DE moju. origem: pregão presencial 
nº 9/2017 - 00016 / contrato nº 20170168 
Contratante: Prefeitura Municipal de Moju. Contratado (A): K. 
S. Comercial Alimentício eireli - Me. objeto: Contratação de 
empresa especializada para o fornecimento de refeição sob forma de 
“quentinhas”. valor: r$ 321.455,00. Prazo de vigência: o Presente 
Contrato vigorará Por 5 (Cinco) Meses da assinatura. rafaelen 
do Socorro bitencourt da Costa - Pregoeira. data30.07.2017. 
ExtRAtos DE coNtRAtos. pREfEituRA 
muNicipAl DE moju. origem: pregão presencial 
nº 9/2017 - 00016 / contrato nº 20170169 
Contratante: Secretaria Municipal de educação básica. 
Contratado (A): K. S. Comercial Alimentício eireli - Me. 
objeto: Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de refeição sob forma de “quentinhas. valor: 
r$ 36.315,00. Prazo de vigência: o Presente Contrato 
vigorará Por 5 (Cinco) Meses da assinatura. rafaelen do 
Socorro bitencourt da Costa - Pregoeira. data 30.07.2017. 
ExtRAtos DE coNtRAtos. pREfEituRA 
muNicipAl DE moju. origem: pregão presencial 
nº 9/2017 - 00016 / contrato nº 20170170 
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratado (A): K. 
S. Comercial Alimentício eireli - Me. objeto: Contratação de 
empresa especializada para o fornecimento de refeição sob forma de 
“quentinhas”. valor: r$ 36.315,00. Prazo de vigência: o Presente 
Contrato vigorará Por 5 (Cinco) Meses da assinatura. rafaelen 
do Socorro bitencourt da Costa - Pregoeira. data 30.07.2017. 
ExtRAtos DE coNtRAtos. pREfEituRA muNicipAl 
DE moju. origem: pregão presencial nº 9/2017 - 
00016 / contrato nº 20170171. Contratante: Secretaria 
Municipal de desenvolvimento Social trabalho e renda. 
Contratado (A): K. S. Comercial Alimentício eireli - Me.  
objeto: Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de refeição sob forma de “quentinhas”. valor: r$ 
36.315,00. Prazo de vigência: 5 (Cinco) Meses da Assinatura. 

Rafaelen do socorro Bitencourt da costa
 Pregoeira. data 30.07.2017.

protocolo: 220587

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MONTE ALEGRE

.

pREfEituRA muNicipAl DE moNtE AlEGRE (pA) 
Aviso DE cHAmAmENto púBlico 

simplificADo Nº 009/2017
o Município de Monte Alegre/PA, torna público o edital de 
Chamamento Público nº 009/2017, para autorização a titulo 
precário, para exploração da prestação dos serviços de 
transporte de alunos na zona rural deste município, nos termos 
da lei 8.987/95 e disposições da lei Federal nº 12.587/12. 
data e local para entrega dos envelopes: 28 e 29 de agosto de 
2017, das 09h00min às 18h00min, na sala de licitação, sede 
da Prefeitura, localizada na Praça tiradentes, nº 100, bairro 

Cidade baixa, onde também poderão ser adquiridos o edital e 
seus anexos. Abertura dos envelopes: 30 de agosto de 2017, às 
09h00min.

Monte Alegre-PA, 25 de agosto de 2017. 
jairo castro da silva 

Presidente
protocolo: 220589

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NOVA IPIXUNA

.

pREfEituRA muNicipAl DE NovA ipixuNA-pA. 
Aviso Aviso DE AtA DE REGistRo DE pREços 

pREGão pREsENciA Nº 9/2017-019pmNi
Aos 11 dias do mês de julho de dois mil e dezessete, a 
PreFeiturA MuniCiPAl de novA iPixunA, com sede na rua 
Antonio Marrocos, nº 01, bairro Felicidade , nos termos da lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no d.o.u. de 18 de 
julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da 
classificação das propostas apresentadas no pregão presencial 
para Registro de preços n° 9/2017-019pmNi, reSolve 
registrar os preços dos fornecedores indicados e qualificados 
nesta ATA, de acordo com a classificação por eles alcançadas 
e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas 
no edital para SrP - SiSteMA de regiStro de PreçoS PArA 
eventuAl AquiSição de PeçAS AutoMotivAS novAS, 
bAteriAS e ACeSSÓrioS PArA o uSo dA FrotA de veÍCuloS 
leveS, utilitárioS, ônibuS eSColAreS PArA SuPrir AS 
neCeSSidAdeSdAS diverSAS unidAdeS AdMiniStrAtivAS 
deSte MuniCÍPio, tendo sido os referidos preços oferecidos 
pelas empresas cuja propostas foram classificadas em primeiro 
lugar no certame supracitado, conforme quadro abaixo: 
vencedores: vP8 CoMerCiAl de PeçAS ltdA - loteS: 
002,005,006,012,018; de PneuS CoMérCio ltdA - lote: 
004; iMPACto CoMerCio, loCAção e SeviçoS ltdA - 
loteS: 007,015,017; eroCi Auto Center eireli-ePP - 
loteS: 003,008,010,014; gP Auto Center ltdA - loteS: 
001,009,016 e Mv CoMl. de PeçAS PArA Auto ServiçoS ltdA 
- loteS: 011,013. valor total da AtA r$ 6.955.480,00 (Seis 
Milhões, novecentos e Cinquenta e Cinco Mil e quatrocentos e 
oitenta reais). data da Assinatura: 07 de Agosto de 2017. os 
preços unitários dos lotes e informações completa da AtA estão 
disponíveis na internet, no site da Prefeitura Municipal ipixuna-
pa, 28 de Agosto de 2017.

jAlEs DA cRuz toRREs juNioR 
Pregoeiro

protocolo: 220590

pREfEituRA muNicipAl DE NovA ipixuNA-pA. 
Aviso DE ExtRAto DE coNtRAtos 

oRiGEm: pREGão Nº 9/2017-019pmNi
objeto: SrP - Sistema de registro de Preços para 
eventual Aquisição de peças automotivas novas, baterias e 
acessórios para o uso da frota de veículos leves, utilitários, 
ônibus escolares para suprir as necessidades das diversas 
unidades administrativas do Município de nova ipixuna. 
coNtRAto Nº 20170131 ContrAtAnte: PreFeiturA 
MuniCiPAl de novA iPixunA ContrAtAdA (o): 
vP8 CoMerCiAl de PeçAS ltdA vAlor totAl: r$ 
313.201,00 (trezentos e treze mil duzentos e um reais); 
coNtRAto Nº 20170132 ContrAtAnte: Fundo 
MuniCiPAl de SAúde ContrAtAdA (o): vP8 CoMerCiAl 
de PeçAS ltdA vAlor totAl: r$ 689.441,00 (seiscentos 
e oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais); 
coNtRAto Nº 20170133 ContrAtAnte: Fundo MuniCiPAl 
de eduCAção ContrAtAdA (o): vP8 CoMerCiAl de PeçAS ltdA 
vAlor totAl: r$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais); 
coNtRAto Nº 20170134 ContrAtAnte: Fundeb 
ContrAtAdA (o): vP8 CoMerCiAl de PeçAS ltdA 
vAlor totAl: r$ 112.000,00 (cento e doze mil reais). 
coNtRAto Nº 20170136 ContrAtAnte: PreFeiturA 
MuniCiPAl de novA iPixunA ContrAtAdA (o): de 
PneuS CoMérCio ltdA vAlor totAl: r$ 504.805,00 
(quinhentos e quatro mil oitocentos e cinco reais). 
coNtRAto Nº 20170137 ContrAtAnte: PreFeiturA 
MuniCiPAl de novA iPixunA ContrAtAdA (o): iMPACto 
CoMerCio, loCAção e ServiçoS ltdA - ePP P vAlor totAl: 
r$ 23.880,00 (vinte e três mil, oitocentos e oitenta reais); 
coNtRAto Nº 20170138 ContrAtAnte: Fundo 
MuniCiPAl de eduCAção ContrAtAdA (o): iMPACto 
CoMerCio, loCAção e ServiçoS ltdA - ePP P 
vAlor totAl: r$ 305.933,34 (trezentos e cinco mil, 
novecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos); 
coNtRAto Nº 20170139 ContrAtAnte: Fundeb ContrAtAdA 
(o): iMPACto CoMerCio, loCAção e ServiçoS ltdA - ePP 
P vAlor totAl: r$ 152.966,67 (cento e cinquenta e dois mil, 
novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). 



68  diário oFiCiAl nº 33446 Segunda-feira, 28 de AGOSTO de 2017

coNtRAto Nº 20170140 ContrAtAnte: PreFeiturA 
MuniCiPAl de novA iPixunA ContrAtAdA (o): eroCi 
Auto Center eireli-ePP vAlor totAl: r$ 739.400,00 
(setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos reais); 
coNtRAto Nº 20170141 ContrAtAnte: Fundo MuniCiPAl de 
SAúde ContrAtAdA (o): eroCi Auto Center eireli-ePP vAlor 
totAl: r$ 506.900,00 (quinhentos e seis mil, novecentos reais); 
coNtRAto Nº 20170142 ContrAtAnte: Fundo MuniCiPAl 
de eduCAção ContrAtAdA (o): eroCi Auto Center eireli-
ePP vAlor totAl r$ 345.266,66 (trezentos e quarenta e cinco 
mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos); 
coNtRAto Nº 20170143 ContrAtAnte: Fundeb 
ContrAtAdA (o): eroCi Auto Center eireli-ePP 
vAlor totAl r$ 172.633,33 (cento e setenta e dois mil, 
seiscentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). 
coNtRAto Nº 20170144 ContrAtAnte: Fundo 
MuniCiPAl de eduCAção ContrAtAdA (o): Mv CoMl.
de PeCAS PArA Auto e ServiCoS ltdA-ePP vAlor 
totAl r$ 979.933,32 (novecentos e setenta e nove mil, 
novecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos); 
coNtRAto Nº 20170145 ContrAtAnte: Fundeb ContrAtAdA 
(o): Mv CoMl.de PeCAS PArA Auto e ServiCoS ltdA-ePP 
vAlor totAl r$ 489.966,66 (quatrocentos e oitenta e nove mil, 
novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos); 
coNtRAto Nº 20170146 ContrAtAnte: PreFeiturA 
MuniCiPAl de novA iPixunA ContrAtAdA (o): g P Auto 
Center ltdA vAlor totAl r$ 765.170,80 (setecentos e 
sessenta e cinco mil, cento e setenta reais e oitenta centavos); 
coNtRAto Nº 20170147 ContrAtAnte: Fundo MuniCiPAl 
de SAúde ContrAtAdA (o): g P Auto Center ltdA vAlor 
totAl r$ 248.500,80 (duzentos e quarenta e oito mil, quinhentos 
reais e oitenta centavos); vigênCiA: 08 de Agosto de 2017 a 31 
de dezembro de 2017. dAtA dAS ASSinAturAS: 08 de Agosto 
de 2017.

novA iPixunA - PA, 28 de Agosto de 2017. 
 jAleS dA Cruz torreS junior 

 Pregoeiro
protocolo: 220591

pREfEituRA muNicipAl DE NovA ipixuNA-pA. 
 Aviso DE licitAção 

pREGão pREsENciAl Nº 9/2017-025pmNi
 
 Município de novA iPixunA, através da PreFeiturA MuniCiPAl 
de novA iPixunA por intermédio do Pregoeiro, torna público 
que às 09:00 horas do dia 12 de Setembro de 2017, fará realizar 
licitação na modalidade Pregão PreSenCiAl, 9/2017-025PMni 
tipo menor preço, para SrP - SiSteMA de regiStro de 
PreçoS PArA A eventuAl ContrAtAção de eMPreSA PArA 
PreStAção de ServiçoS de loCAção de PAlCoS, tendAS, 
bAnHeiroS quÍMiCoS e gruPo gerAdor, PArA o APoio eM 
diverSoS eventoS FeStivoS A SereM reAlizAdoS PelA 
PreFeiturA MuniCiPAl de novA iPixunA, de acordo com 
o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da 
Comissão de licitação da PreFeiturA MuniCiPAl de novA 
iPixunA. o procedimento licitatório obedecerá ao disposto na lei 
Federal nº 10.520/2002, lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 
1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. 
o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na sala da Comissão de licitação, na ruA 
Antonio MArroCoS, nº 01, bAirro FeliCidAde, a 
partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente 
e no site da Prefeitura Municipal de nova ipixuna. 
novA iPixunA - PA, 28 de Agosto de 2017.

jAlEs DA cRuz toRREs juNioR 
Pregoeiro

protocolo: 220592

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM

.

pREfEituRA muNicipAl DE ÓBiDos 
Aviso DE iNExiGiBiliDADE DE licitAção 

N°. 006/2017/pmo/sEmsA.
Fundamento legal: lei n°. 8.666/93, Art. 25, inciso ii. A 
Prefeitura Municipal de Óbidos - PA, torna pública a contratação por 
inexigibilidade de licitação da ASSoCiAção de CAridAde SAntA 
CASA de MiSeriCÓrdiA de ÓbidoS, CnPj: 10.217.271/0001-
57. objeto: Contratação da Associação de Caridade Santa Casa de 
Misericórdia de Óbidos, objetivando integração ao Sistema único 
de Saúde - SUS e definições de inserção na rede regionalizada 
e hierarquizada de ações e serviços de saúde, constituindo na 
prestação de serviços médico-hospitalares. valor global: r$ 
400.264,25. Ratificação: 18/08/2017. 

fRANcisco josé AlfAiA DE BARRos 
 Prefeito

protocolo: 220593

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAGOMINAS

.

pREGão ElEtRôNico nº. 079/2017. obj.: Aquis. de 
materiais permanentes tais como: Processamento de dados, 
áudio, vídeo, foto e diversos hospitalares para atender o 
Hospital Municipal - emendas Parlamentares, processo n° 
25000.177713/2016-67, Proposta n° 11536.700000/1160-
03 e processo n° 25000.160841/2016-71, Proposta n° 
11536.700000/1160-02. data de Abertura: 13/09/2017 as 
09:00 hs. A retirada do edital deverá ser efetuada de 8 às 
12h e das 14 às 18h na sede da PMP, sito na rua do Contorno, 
1212 - Centro, onde se realizará o certame. Pgm.: 28/08/2017. 
pREGão pREsENciAl nº. 080/2017. obj.: Contratação 
de empresa especializada em pequenos reparos, bem como 
manutenção de áreas verdes para atender a Secretaria Municipal 
de educação. data de Abertura: 14/09/2017 as 09:00 hs. 
A retirada do edital deverá ser efetuada de 8 às 12h e das 
14 às 18h na sede da PMP, sito na rua do Contorno, 1212 - 
Centro, onde se realizará o certame. Pgm.: 28/08/2017. 
deSPACHo: Considerando os termos de exposição emanados 
da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, os termos 
do Parecer jurídico, dada a necessidade da “Contratação de 
empresa de Assessoria e Consultorias jurídicas especializadas, 
para os serviços de acompanhamento de processos junto aos 
tribunais de Contas dos Municípios, do estado e da união”. 
Autorizo a iNExiGiBiliDADE DE licitAção nº. 6/2017-
00013, fundamentada no Art. 25, inciso iii da lei 8.666/93 
e suas alterações, para contratação da empresa: CArneiro e 
bAStoS AdvogAdoS ASSoCiAdoS S/S, através do Contrato nº 
1432/2017, cuja vigência será de 23 de agosto de 2017 a 23 de 
agosto de 2018, no valor de r$ 120.000,00. recurso: Próprio. 
Paragominas, 23 de agosto de 2017. 

paulo pombo tocantins 
 Prefeito Municipal

 
1º tERmo ADitivo nº 338/2017 - coNt. -. 1127/17, 
pREGão pREsENciAl nº 050/17, pmp/RoDA vivA 
DistRiBuiDoRA DE DERivADos DE pEtRÓlEo 
ltDA. referente ao reajuste de aprox. 8,83% sobre 
o valor unitário óleo diesel S-10. valor r$ 54.604,30. 
ord. desp: Paulo Pombo tocantins - Prefeito Municipal. 
1º terMo Aditivo nº 339/2017 - Cont. -. 035/17, pREGão 
pREsENciAl nº 084/16, pmp/posto fÓRmulA 1 ltDA. 
referente ao reajuste de aproximadamente 2,5% sobre o saldo 
do contrato. valor r$ 737,59. ord. desp: Paulo Pombo tocantins 
- Prefeito Municipal.

protocolo: 220594

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAUAPEBAS

.

EstADo Do pARÁ
pREfEituRA muNicipAl DE pARAuApEBAs

Aviso DE pRoRRoGAção
pREGão pREsENciAl Nº 9/2017-002sEmsi

o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Parauapebas comunica 
a todos os interessados que a sessão de recebimento e início 
da abertura dos envelopes proposta e documentação referentes 
ao processo licitatório na modalidade Pregão Presencial de no 
9/2017-002SeMSi, que tem como objeto o registro de Preços 
para a Contratação de Serviços de engenharia para instalação de 
dispositivo de segurança de tráfego e revitalização de sinalização 
vertical e horizontal, compreendendo os bairros do Complexo 
Altamira e demais bairros que necessitarem de sinalização, e 
das áreas com sinalização específica, tais como, área escolar, 
estacionamento privativo, lombadas e faixas de travessia de 
pedestres no Municipio de Parauapebas, Estado do Pará, fica 
prorrogada para o dia 30 de Agosto de 2017, às 10:00 horas, 
na Sala de reuniões da Coordenadoria de licitações e Contratos, 
localizada no Morro dos ventos, quadra especial, S/n, no 
município de Parauapebas, estado do Pará.

PArAuAPebAS - PA,  25 de Agosto  de 2017.
léo mAGNo moRAEs coRDEiRo

Pregoeiro
protocolo: 220558

EstADo Do pARÁ
pREfEituRA muNicipAl DE pARAuApEBAs

ExtRAto DE DispENsA DE licitAção
Nº 7/2017-012sEmED

A Comissão de licitação do Município de PArAuAPebAS, através 
do Fundo MuniCiPAl de eduCAção, em cumprimento à 
ratificação procedida pelo Sr. RAIMUNDO OLIVEIRA NETO, 
Secretário Municipal de educação, faz publicar o extrato resumido 
do processo de dispensa de licitação a seguir:

objeto: locação do imóvel da rua brasil, esquina com rua 
rio tocantins, vila Sanção, zona rural de Parauapebas-PA, 
objetivando a instalação da extensão da escola Municipal de 
ensino Fundamental AlegriA do SAber
Contratado: Pedro PereirA MArqueS
Fundamento legal: art. 24, inciso x , da lei nº  8.666/93 e suas 
alterações posteriores.
declaração de dispensa de licitação emitida pela Comissão 
de Licitação e ratificado pelo  Sr. RAIMUNDO OLIVEIRA NETO, 
Secretário Municipal de educação.

PArAuAPebAS - PA, 04 de agosto de 2017.
lEo mAGNo moRAEs coRDEiRo

Comissão de licitação
Presidente

protocolo: 220453

EstADo Do pARÁ
pREfEituRA muNicipAl DE pARAuApEBAs

ExtRAto DE DispENsA DE licitAção
Nº 7/2017-010sEmED

A Comissão de licitação do Município de PArAuAPebAS, através 
do Fundo MuniCiPAl de eduCAção, em cumprimento à 
ratificação procedida pelo Sr. RAIMUNDO OLIVEIRA NETO, 
Secretário Municipal de educação, faz publicar o extrato resumido 
do processo de dispensa de licitação a seguir:
objeto: loCAção do iMÓvel loCAlizAdo nA ruA 132, 
quAdrA 67, lote 03, bAirro beirA rio ii - PArAuAPebAS - 
PA, PArA FunCionAMento do Setor de MerendA eSColAr, 
no MuniCÍPio de PArAuAPebAS, eStAdo do PArá.
Contratado: joAo Andre MArCelo dA SilvA
Fundamento legal: art. 24, inciso x , da lei nº  8.666/93 e suas 
alterações posteriores.
declaração de dispensa de licitação emitida pela Comissão de 
Licitação e ratificado pelo(a)  Sr(a) RAIMUNDO OLIVEIRA NETO, 
Secretário Municipal de educação.

PArAuAPebAS - PA, 10 de Agosto de 2017
lEo mAGNo moRAEs coRDEiRo

Comissão de licitação
Presidente

protocolo: 220457

EstADo Do pARÁ
pREfEituRA muNicipAl DE pARAuApEBAs

ExtRAto DE DispENsA DE licitAção
DispENsA 7/2017-009sEmED

A Comissão de licitação do Município de PArAuAPebAS, através 
do Fundo MuniCiPAl de eduCAção, em cumprimento à 
ratificação procedida pelo Sr. RAIMUNDO OLIVEIRA NETO, 
Secretário Municipal de educação, faz publicar o extrato resumido 
do processo de dispensa de licitação a seguir:
objeto: loCAção do iMÓvel loCAlizAdo nA ruA 08 (oito), 
nº 125, bAirro CidAde novA - PArAuAPebAS -PA, PArA 
Atender CoMo Setor téCniCo AdMiniStrAtivo Ao Centro 
univerSitário de PArAuAPebAS (CeuP), eStAdo do PArá.
Contratado: lAiCe AlveS de SouzA
Fundamento legal: art. 24, inciso x , da lei nº  8.666/93 e suas 
alterações posteriores.
declaração de dispensa de licitação emitida pela Comissão de 
Licitação e ratificado pelo(a)  Sr(a) RAIMUNDO OLIVEIRA NETO, 
Secretário Municipal de educação.

PArAuAPebAS - PA, 22 de Agosto de 2017.
lEo mAGNo moRAEs coRDEiRo

Comissão de licitação
Presidente

protocolo: 220461

EmpREsARiAl
.

coopERAtivA Dos ApRovEitADoREs DE REsíDuos DE 
sERRARiAs Do tRAiRão, CnPj 24.343.711/0001-27, torna 
público que solicitou sob protocolo nº 27565/2017 junto a 
SeMAS/PA licença de instalação para atividade de Carvoaria em 
trairão/PA.

protocolo: 220604

viEiRA piNHEiRo coNstRuçÕEs E iNcoRpoRAçÕEs 
EiREli, CnPj 27.613.258/0001-10 torna público que requereu, 
em 17/08/2017, da Secretaria estadual de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade - SeMAS a diSPenSA de outorgA de 
reCuroS HÍdriCoS, em Santarém/Pará. Processo SeMAS 
2017/27538

protocolo: 220608

parque dos igarapés, sito a Conjunto Satélite, We-12, n. 1000, 
belém, Pará, CnPj 09309624/0001-60, comunica as autoridades 
e comunidade em geral que foi extraviado o lacre externo da 
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impressora fiscal modelo Bematech, MP 4000 TH, FIECF-IF, 
be091210100011203433, conforme boletim de ocorrência 
Policial n. 00006/2017.109353-1, emitido pela Cabanagem - 
unidade Policial - 1ª riSP - 10ª AiSP.

protocolo: 220612

HARRY DE souzA ADAmicpf 573.009.762-04 torna público 
que recebeu da SeMAS a AuteF 273029/2017 com validade até 
04/07/2019 e a lAr 12768/2017 com  validade até 03/07/2022 
da Fazenda do vale verde ii, município de. baião/Pará.

protocolo: 220616

mR construtora e Empreendimentos ltDA - mE, CnPj: 
07.681.515/0001-43, localizado rua d, 116b, bairro Santa 
isabel, torna publico que requereu à SeMMA tucurui a licença 
de operação para a atividade de Manutenção e reparação de 
Maquinas e Aparelhos de refrigeração para uso industrial e 
comercial.

protocolo: 220620

Aviso DE licitAção 
pREGão ElEtRôNico sRp Nº. 006/2017sAAEp

o sERviço AutôNomo DE ÁGuA E EsGoto DE 
pARAuApEBAs - sAAEp, através de seu Pregoeiro 
devidamente designado pela Portaria nº. 0188/2017 torna 
público que às 09h00min do dia 08 de Setembro de 2017, fará 
realizar licitação na modalidade Pregão, na forma eletrôniCA, 
tipo menor preço, em registro de Preços para futura contratação 
de serviços de locação de veículos, com motorista e sem 
combustível, por quilometragem livre, para atender a divisão 
operacional e para os demais setores administrativos do Serviço 
Autônomo de água e esgoto de Parauapebas, no munícipio de 
Parauapebas, estado do Pará, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. o edital 
e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados 
no site www.licitacoes-e.com.br e www.saaep.com.br. 
Parauapebas (PA), 28 de Agosto de 2017.

Diogo cunha pereira 
Pregoeiro do SAAeP

 
Aviso DE licitAção 

pREGão ElEtRôNico sRp Nº. 007/2017sAAEp
o sERviço AutôNomo DE ÁGuA E EsGoto DE 
pARAuApEBAs - sAAEp, através de seu Pregoeiro devidamente 
designado pela Portaria nº. 0188/2017 torna público que às 
14h00min horas do dia 08 de Setembro de 2017, fará realizar 
licitação na modalidade Pregão, na forma eletrôniCA, tipo 
menor preço, em registro de Preços para futura contratação de 
empresa especializada em fornecimento de produtos químicos 
a serem utilizados nos sistemas de tratamento de água, no 
munícipio de Parauapebas, estado do Pará, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. o 
edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados 
no site www.licitacoes-e.com.br e www.saaep.com.br.

Parauapebas (PA), 28 de Agosto de 2017. 
Diogo cunha pereira 

Pregoeiro do SAAeP
protocolo: 220624

HNK BR BEBiDAs ltDA, CnPj: 02.864.417/0023-33, sito à 
end.: br 316- KM 23, S/n, benevides/ PA, torna público que 
solicitou da SeMAS-PA a outorga de direito do Poço 02b, 
processo 2017/26058, com a finalidade de uso de recursos 
hídricos de poço tubular profundo, para abastecimento industrial 
e humano, em benevides-PA.

protocolo: 220603

A empresa jsA foNsEcA - mE, CnPj 011331170001/06, 
inscrição estadual 151875391 torna público que foram 
extraviados 01 bloCo de notAS Série “1” de núMero 01 à 
100 e 05 bloCoS de notAS Série “d” núMero 01 à 250.

protocolo: 220607

AGRopEcuÁRiA cARNEiRo s/A. cNpj Nº 
04.970.265/0001-73. NiRE Nº 15300006155. 
AssEmBléiA GERAl oRDiNÁRiA E ExtRAoRDiNÁRiA 
REAlizADA Em 31 DE julHo DE 2017. iNstAlAção: 
Às 09:00 horas do dia 31 de julho de 2017. loCAl: Sede 
social, na estrada redenção-Cumaru, Km-68, CeP 68.398-000, 
Município de Cumarú do norte, estado do Pará. PreSençA: 
Totalidade dos acionistas, ficando, portanto, dispensados dos 
editais de convocação, de conformidade com o que dispõe  o 
Parágrafo 4º do Artigo 124 da lei 6.404/76, sendo que o 
relatório da diretoria, as demonstrações Financeiras e o Parecer 
de Auditoria do exercício encerrado em 31/12/2016, foram 
publicados no Diário Oficial do Estado do Pará do dia 26/07/2017, 
edição nº 33.424, página 79 e 80, e, no jornal local A notícia, 
do dia 27/07/2017, edição nº 631, página 17, de acordo com 
o que determina a lei. MeSA: André AlveS AlMeidA diAS - 
Presidente e FernAndA de AlMeidA PinHeiro - Secretária. 

ordeM do diA: ASSeMbleiA gerAl ordináriA: a) Aprovação 
do relatório da diretoria e demais demonstrações Financeiras 
do exercício encerrado em 31/12/2016; b) outros assuntos de 
interesse da sociedade. ASSeMbleiA gerAl extrAordináriA: 
a) eleição dos membros da diretoria; e b) outros assuntos de 
interesse da sociedade. deliberAçÕeS: todas as matérias 
constantes  da ordem do dia foram aprovadas por unanimidade, 
como segue: ASSeMbleiA gerAl ordináriA: a) Aprovação 
do relatório da diretoria e demonstrações Financeiras do 
exercício encerrado em 31/12/2016. ASSeMbleiA gerAl 
extrAordináriA: a) eleição dos membros da diretoria para um 
mandato 03 (três) anos a partir de 31/07/2017 até 31/07/2020 
como segue: diretor PreSidente - André AlveS AlMeidA 
diAS, brasileiro, solteiro, pecuarista, portador da Ci rg nº 
32782187 - SSP/SP e CPF/MF nº 215.534.258-63, residente e 
domiciliado na rua Seis, nº 255, Setor oeste, CeP: 68.552-310, 
redenção - PA, e, para diretor SuPerintendente - PAulo 
AFonSo SilvA, brasileiro, casado em regime de Comunhão 
Parcial de bens, técnico em Agropecuária, portador da Ci rg 
nº 3.181.171 - SSP/Mg e CPF/MF nº 540.816.616-34, residente 
e domiciliado na Praça Anísio lobo, nº51, apartamento 101, 
Centro, CeP: 73.801-350, Formosa - go. A seguir o presidente 
franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, como 
ninguém se manifestou e nada mais havendo a tratar, a reunião 
foi encerrada com a lavratura da presente ata, aprovada 
por unanimidade, e após lida, assinada todos os acionistas, 
Presidente e Secretária. Cumarú do norte - PA, 31 de julho de 
2.017. a.a.) André Alves Almeida dias - Presidente; Fernanda 
de Almeida Pinheiro - Secretária, acionistas. A presente é cópia 
fiel da ata lavrada em livro próprio, na forma da Lei. Fernanda 
de Almeida Pinheiro - CPF nº 013.628.412-42 - Secretária. 
André Alves Almeida dias - CPF nº 215.534.258-63 - Presidente. 
Certifico o arquivamento na JUCEPA sob o nº 20000531614, em 
08/08/2017. mARcElo cEBolão - Secretário geral.

protocolo: 220611

pEDRo luiz DE souzA ADAmi CPF 573.274.402-91 torna 
público que recebeu da SeMAS a AuteF 273059/2017 com 
validade até 14/08/2019 e a lAr 12816/2017 com  validade 
até 13/08/2022 da Fazenda do vale verde i, município de. 
baião/Pará.

protocolo: 220615

pRADo E pEREiRA coméRcio DE comBustívEis ltDA-
mE, CnPj:19.266.161/0001-50, torna público que recebeu da 
SeMMA/AnAnindeuA licença de instalação para um tanque 
de combustível para Posto revendedor de Combustível em 
Ananindeua/PA.

protocolo: 220619

A comissão permanente de licitação da câmara 
municipal de conceição do Araguaia - pA, designada 
pela Portaria nº009/2017 fundamentada na lei 8.666/93 
torna publico que fará realizar Processo licitatório, sendo: 
toMAdA de Preço nº007/2017 objeto: Aquisição de combustível 
(gasolina comum) para serem utilizados na execução das 
atividades da Câmara Municipal de Conceição do Araguaia-PA, 
abertura dos envelopes dia 15 de setembro de 2017 as 09h00min; 
qualquer esclarecimento bem como copia do referido edital 
poderão ser adquiridos no prédio da câmara Municipal de 
Conceição do Araguaia-PA, situada à Av. jk, 801 - centro - 
Conceição do Araguaia-PA, 68.540-000, fone: 94 3421 - 1882, 
local onde serão recebidos os envelopes e julgados todos os 
processos licitatórios; 

Doracy Alves da silva lopes
 Presidente da CPl - 25 de agosto de 2017

protocolo: 220623

ARivAlDo GoNçAlvEs mARiNHo - CPF: 526.577.607-
91 -  Proprietário da Fazenda Campo de ouro, localizada em 
Paragominas/PA, torna público que requereu da SeMMA - 
Paragominas/PA, a licença Ambiental rural (lAr) para a 
atividade de Agricultura, Pecuária e Piscicultura.

protocolo: 220605

ARivAlDo GoNçAlvEs mARiNHo - CPF: 526.577.607-91 - 
Proprietário da Fazenda Santa Marta, localizada em Paragominas/
PA, torna público que requereu da SeMMA - Paragominas/PA, a 
licença Ambiental rural (lAr) para a atividade de Pecuária.

protocolo: 220609

tRANspoRtADoRA AmAzôNiA DiEsEl ltDA, 
CnPj:63.830.889/0001-54, torna público que recebeu da SeMAS 
licença de operação sob o nº 10742/17  para transporte de 
Produtos  Perigosos em MAritubA/PA.

protocolo: 220613

o palácio Gourmet, inscrito no CPF nº 27.743.341/0001-
03 e inscrição estadual nº  15.563.555-7, situado na Avenida 
Presidente vargas, S/n, anexo ao Posto vale do uraim. bairro 

uraim. CeP: 68.625-130. Paragominas-PA. torna público que 
requereu junto a SeMMA/Paragominas a obtenção de licença 
Ambiental sob o Processo nº 121/2017 em 12/07/2017.

protocolo: 220617

ANtoNio cARlos soBRiNHo mE inSCritA CnPj Sob 
nuMero 83.320.622/0001-24 e inSCrição eStAduAl nº 
15.173.890-4, Sito A tv. bArão do triunFo, nº 1951, 
bAirro PedreirA, beléM/PA, CoMuniCo o extrAvio do 
livro de oCorrênCiAS FiSCAiS de  nuMero 01.

protocolo: 220621

coNsElHo REGioNAl DE coNtABiliDADE Do pARÁ 
Aviso DE licitAção

pregão Eletrônico nº 12/2017. uAsG: 996612. objeto: 
Contratação de Pessoa jurídica para fornecimento, por demanda, 
de materiais de expediente e informática, por um período de 12 
(doze) meses, conforme especificações e condições constantes 
no termo de referência. Abertura: 08/09/2017, às 10:00h 
(horário de brasília), no site www.comprasgovernamentais.gov.
br. edital: disponível na íntegra nos sites: www.crcpa.org.br/ 
www.comprasgovernamentais.gov.br. informações pelos fones: 
3202-4166 ou pelo e-mail: pregoeiro@crcpa.org.br. belém, 28 
de agosto de 2017. 

márcio cordovil couto pontes ferreira
Pregoeiro do CrCPA.

protocolo: 220625

HNK BR BEBiDAs ltDA, CnPj: 02.864.417/0023-33, sito à 
end.: br 316- KM 23, S/n, benevides/ PA, torna público que 
solicitou da SeMAS-PA a outorga de direito do Poço 01, processo 
2017/26057, com a finalidade de uso de recursos hídricos de 
poço tubular profundo, para abastecimento industrial e humano, 
em benevides-PA.

protocolo: 220602

telefônica Brasil s.A, inscrita no CnPj 02.558.157/0019-91, 
torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Santarém sob o número de processo 647/2017, a 
renovação da licença Ambiental de instalação de uma estação 
rádio base de telefonia celular móvel denominada site rua dos 
Artistas (Art), a ser implantada na Praça barão de Santarém, 
Avenida São Sebastião e rua Coronel joaquim braga, Santarém/PA. 
telefônica brasil S.A, inscrita no CnPj 02.558.157/0019-91, 
torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Santarém sob o número de processo 648/2017, a 
renovação da licença Ambiental de instalação de uma estação 
rádio base de telefonia celular móvel denominada site Centro 
(Ceo), a ser implantada na Praça rodrigues dos Santos, rua 
vinte e quatro de outubro entre travessas Senador lemos e 
otaviano de Matos, Santarém/PA.

protocolo: 220606

vERDE comERcio DE mADEiRAs EiRElE, torna público 
que recebeu da SeMAS/PA a AutorizAção PArA exPlorAção 
FloreStAl - AuteF, n° 273062/2017 e a liCençA de 
AtividAde rurAl - lAr, n° 12817/2017, com área autorizada 
de 1.321,1610 há, localizada no lote 05, setor A no município 
de PrAinHA /PA.

protocolo: 220610

tABElioNAto ii ofício DE pRotEsto mouRA pAlHA 
encontram-se neste tabelionato os títulos cujos devedores não 
foram localizados-cvc-221824865-adriano ferreira dos santos-
2570,58-dmi-1-2070001-central motos comercio e servicos-
1019,80-ccc/-12077000094708-angela maria moura pinto-
9375,19-dmi-11073201-a c taveira e cia ltda - me-225,00-
dmi-0010184/01-central motos comercio e servi-782,89-dmi-
454915296-murilo tavora pereira-176,51-dmi-304053459a-r 
c de oliveira sousa-689,25-dmi-0012394/02-central motos 
comercio e servi-1333,09-dmi-014897/10-adalberto gaia 
dos santos-430,72-dmi-000029995-planta e com. de vasos e 
decoracao ei-4390,14-dsi-69-jucara rodrigues da silva-230,00-
dmi-071316/4-michael batista dos santos soa-556,00-dmi-
000001498b-alan kardec fernandes almeida-1259,40-dmi-
50739-edivaldo dos santos ferreira-3010,00-ccb-009.552.671-
milton ferreira rabelo-18145,65-ccb-009.552.671-m l r de 
souza e cia ltda-18145,65-dmi-26524b 5-h s sampaio comercio 
me-3474,08-dmi-99409-paulo dos santos de freitas-277,08-
ipcd-320965555-jose carlos ramos de souza-14765,13-dmi-
pb0994211b-lara oliveira pinheiro 98555219272-1068,40-dmi-
00000002621-bsp tecnologia-147,92-dmi-9501/002-elite 
servicos de seguranca-450,00-dmi-06686801-simone cabral da 
silva me-5000,00-dmi-0540033973-humberto pereira pacifico-
179,75-dmi-071393/4-josias de lima farias-660,00-dmi-019/17-
ana isabel beserra macedo-130,00-dmi-755-fabio sousa de 
freitas-450,00-dmi-nd-031230-n soeiro perdigao me-431,67-
dmi-18249/03-ria comercio e representacao ltda - me-1055,00-
dmi-1-002614-carlos augusto pantoja da silva-90,51-dmi-
0197032005-rodrigo brito barros-495,00-dmi-0197033005-
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rodrigo brito barros-510,00-dmi-61-michelle laranjeira de 
oliveira santos-1581,00-dmi-023119-centro educacional vitoria 
de jesus-1707,00-dmi-23108-centro educacional boa semente-
7316,20-dmi-26229c 1-laercio dos santos cardoso junior-
2088,16-dmi-043072-b-sonia maria ferreira alves da-2923,39-
dmi-012352/10-hermes barros filho-289,43-dmi-10731-
alexandre de oliveira lavareda-292,50-dmi-002976851-denize 
dos santos pantoja 80959377204-216,80-dmi-000-02-joao dos 
santos gon alves-166,66-dmi-np04434334-jamenson dos santos 
- me-408,00-dmi-160-samuel kabacznik junior-539,00-dmi-
v6m222602 n-edilson farias da silva 31886558272-840,00-dmi-
308322/11-arte casa comercio de moveis eireli-888,99-dmi-
266556-raquel santos dos santos 03405202213-1548,89-dmi-
2809002-pontes e cardoso com de brindes ltda me-469,80-
dmi-0507478/a-l c comercio de confeccoes e a-692,20-dsi-
02018-curty e rezendeens. de idioma-4300,00-dmi-118798-01-
cristiane monteiro cirino 91081173220-490,00-dmi-nd-031256-
almir trindade neto-300,00-dmi-656-marcos antonio nascimento 
de jesus-656,44-dsi-51-barbara larissa paiva de souza-230,00-
dmi-220-qualichef alimentos ltda-84045,40-dmi-00851604400-
carla priscila alves da costa 00262-490,31-dmi-27954763-
expedita diocina do nascimento-647,43-dmi-2010/02-leomar 
benjo moura 87274965204-147,22-dmi-1922/02-joice de castro 
vilhena 90398742200-245,99-dmi-021047-1-rolpaf comercio de 
ferramentas eireli-543,56-dmi-3941-raquel santos dos santos-
648,95-dmi-0220271704-sheila da costamota -64077381215-
841,80-dmi-20647 6/04-rosilene araujo gomes-940,94-dmi-
111/98-francisco ferreira alencar junior-1162,64-dmi-1248-villa 
administracao de imoveis ltda - me-68,98-dmi-acaguinald5-
aguinaldo cruz da rosa filho-398,91-dmi-108673/e-mfpa com. 
de utilidades e acessorios ltd-2389,41-dmi-3682/2017-devid 
pereira rodrigues-275,60-dmi-6199/22-mega manut indl elev 
eireli-380,00-dmi-19093a-f. s. borges comercio de alumi-
744,48-dmi-25592 a-central motos com servi eirell-912,80-
dmi-300117-tarsila roberta ilhamas moraes-1172,40-dmi-
0000022614-renato silveira de assis-563,33-dmi-102482-
b-roberto franca ohashi-1132,85-dmi-429-svx construcoes 
ltda me-1374,89-dmi-460025863-a l s cabral comercio - me-
1160,57-dmi-463977913-l henrique dos santos lima - epp-
285,44-dmi-210415-04-fabiola bruna barros leal eireli - me-
550,90-dmi-216926-03-fabiola bruna barros leal eireli - me-
534,43-dmi-217700-03-fabiola bruna barros leal eireli - me-
885,53-dmi-183-svx construcoes ltda-me-320,00-dmi-0184-svx 
construcoes ltda-me-740,00-dmi-1006769-freitas filho com,de 
artigos de pesca lt-1137,00-dmi-20-gilmar conceicao da costa-
300,00-dmi-1486/97-vera lucia ximendes de albuquerque-
1752,35-dmi-rn43758/9-industria e comercio laticinios santa-
3000,00-dmi-rn45553/1-nelson geraldo de carvalho-4065,60-
dmi-a206b10/014-anderson pereira de souza-230,90-dmi-
26600b 6-supermercados miranda ltda epp-3276,14-dmi-
211644-04-fabiola bruna barros leal eireli - me-612,06-dmi-
4874-09-georgeton silva gurjao-500,00-dmi-003179437d-m 
n dos santos lima - me-2729,05-dmi-012915-alexandre 
fontes de mello gonc-70,00-dmi-5815-taynan pinheiro andre-
213,23-dmi-0555070303-marcos aurelio costa lopes-2129,67-
dmi-0003276602-v. moura com. e servicos ltda-3551,10-
dmi-0003205203-v. moura com. e servicos ltda-5116,23-
dmi-0003204703-v. moura com. e servicos ltda-32034,42-
dmi-031546002-carlos sergio pereira campos 1-494,38-dmi-
449016087-francisco paulorizzo-535,08-dmi-54075-vtc 
solucoes em turismo eireli-1171,80-dmi-0003276603-v. moura 
com. e servicos ltda-3551,10-dmi-10002-laiza hutim godim de 
souza-2357,15-dmi-0003044/c-mfpa comercio de utilidades 
e acessorios-3237,84-dmi-00695-1-central motoscomercio e 
servicos eireli-1804,94-dmi-74013-vtc solucoes em turismo 
eireli epp-1029,25-dmi-222366-03-fabiola bruna barros leal 
eireli - me-202,13-dmi-266557-raquel santos dos santos 
03405202213-1106,35-dmi-0319429/a-gomes & silva comercio 
de confeccoes-3468,37-ds-0010580-hidrovias do brasil vila 
do conde s/a-219917,73-ds-0010582-hidrovias do brasil vila 
do conde s/a-159268,16-ds-0011569-hidrovias do brasil vila 
do conde s/a-284233,44-ds-00037312-transkuru transportes 
e serviços ltda-3922,08-ds-00038958-transkuru transportes 
e serviços ltda-3922,08-ds-00039441-transkuru transportes 
e serviços ltda-3922,08-dmi-0073530102-marcio j pinheiro 
pinto me-694,00-dmi-6441/1-carneiro e cia comercio de art 
do ves-1571,34-dmi-0073880102-marcio j pinheiro pinto me-
2318,00-dmi-0006380902-d n hermes comercio - me-1145,09-
dmi-2195 ped/03-carlos jose bitencourt da silva-1800,00 -cujos 
são ditos devedores intimados e notificados, dentro do prazo de 
72 horas pagar ou dar razão do não pagamento sob pena de 
serem lavrados os protestos, belém-Pa 28 de Agosto de 2017, 
tabelionato ii ofício de Protesto Moura Palha.

 julio Antonio Gaia lopes 
 escrevente juramentado

protocolo: 220614

pRADo E pEREiRA coméRcio DE comBustívEis ltDA-
mE, CnPj:19.266.161/0001-50, torna público que recebeu da 
SeMMA/AnAnindeuA rlo-renovação da licença de operação 

nº l08817  para Posto revendedor de Combustível na estrada do 
icui, nº420, CeP:67.125-000, bairro Ícui guajará, Ananindeua /
PA.

protocolo: 220618

cERÂmicA AlExANDRE ltDA- CnPj 13.772.576/0001-19, 
torna público que recebeu da SeMMA/irituiA a lo nº 002/2017, 
Proc. 029/2017, válida até 23/08/2018, p/ extração de argila, no 
Sítio n. Sa. Conceição, município de irituia/PA.

protocolo: 220622

CARTÓRIO VALE VEIGA   PROTESTOS 
DE CDA

.

cARtÓRio DE pRotEsto DE lEtRAs vAlE vEiGA 1º ofício
Faço saber que se encontram em meu Cartório para serem 
protestados os seguintes títulos referentes a Certidões de dívida 
Ativa da Prefeitura Municipal de belém:

cDA / 
vENcimENto coNtRA vAloR 

(R$)

00000032534
07/08/2017

renASCenCA ServiCoS 
AuxiliAreS de 
eSCritorioS

2.092,64

00000032571
07/08/2017

guArA CoMerCio 
vArejiStA de AliMentoS 

e bebid
1.757,76

00000032642
07/08/2017

trAnSitA 
trAnSPortAdorA 

itAitingA ltdA
2.762,38

00000032711
07/08/2017

neudSon M P de 
vASConCeloS Me 2.210,95

00000006979
07/08/2017

FernAndo dA SilvA 
brAgA 442,24

00000006993
07/08/2017

deCio tHAMAY doS 
SAntoS 442,24

00000007003
07/08/2017 neide MArtinS urAKAWA 442,24

00000007023
07/08/2017

leonArdo oliveirA 
SilvA 442,24

00000007025
07/08/2017

MAriA de lourdeS 
FAzolo 442,24

00000007043
07/08/2017

WASHington de ArAujo 
MenezeS 442,24

00000007045
07/08/2017

edvAn MArgAlHo 
goMeS 442,24

00000007053
07/08/2017 tHiAgo MArtinS linS 442,24

00000007063
07/08/2017

elen CriStinA gurjAo 
de CAMPoS 442,24

00000007071
07/08/2017

rutH MArtinS doS 
SAntoS 442,24

00000007083
07/08/2017 deniS deliMA benteS 442,24

00000007103
07/08/2017

oneliA HerCulAno de 
SAleS 442,24

00000007105
07/08/2017

SelMA MAriA SilvA de 
liMA 442,24

00000007109
07/08/2017

MAriA dAS grACAS Cruz 
bulHoeS 442,24

00000007123
07/08/2017

tulio CeSAr 
CAvAlCAnte dA CoStA 442,24

00000007155
07/08/2017

renAtA de MorAeS 
SAbAA Srur 442,24

00000007171
07/08/2017

MAriA gorete jACo 
Felix 442,24

00000007175
07/08/2017

tHiAgo jeSuS quedA 
AlveS 442,24

00000007177
07/08/2017

Wendell dA SilvA 
FiAlHo 442,24

00000007185
07/08/2017

HildiMAr luiS 
nASCiMento oliveirA 442,24

00000007213
07/08/2017 joSelizA goMeS Melo 442,24

00000007241
07/08/2017

CreMildA rodrigueS 
MeireleS leite 442,24

00000007247
07/08/2017

MAYArA tAlitA brito dA 
SilvA 442,24

00000007259
07/08/2017

FAbiAnA dA CoStA 
CArdoSo 442,24

00000007263
07/08/2017

AdilSo FerreirA 
AndrAde 442,24

00000007269
07/08/2017

MArCelo dA SilvA e 
SouzA 442,24

00000007273
07/08/2017

MArAi MiCHelY goMeS 
FerreirA 442,24

00000007285
07/08/2017

Antonio junior MorAeS 
dA SilvA 442,24

00000007301
07/08/2017 Koji edoWArdo SAgAne 442,24

00000007313
07/08/2017

CAMilA PollYAne 
rodrigueS FerreirA 442,24

00000007337
07/08/2017

nAYAne HelloYnA CoStA 
SoAreS 442,24

00000007339
07/08/2017

MAriA de nAzAre Melo 
doS SAntoS 442,24

00000007345
07/08/2017

george Antonio 
CAbrAl dA CoStA 442,24

00000007349
07/08/2017

KAtiA CriStinA de liMA 
Mont 442,24

00000007351
07/08/2017

MAriA de jeSuS dA Cruz 
PAntojA 442,24

00000007357
07/08/2017

bArbArA KellY 
bernArdo ArAujo 442,24

00000007365
07/08/2017

rAiMundo doS l de 
SouzA 442,24

00000032770
08/08/2017

neW viSion CoMerCio 
ltdA 1.087,93

00000032772
08/08/2017

MonteMil MontAgenS 
ind e ConSt Civil ltd 920,49

00000032776
08/08/2017 g. dA C. SouzA 753,06

00000032780
08/08/2017 jPC AFFonSo eireli 753,06

00000032786
08/08/2017 SiMAo & CiA ltdA 1.087,93

00000032800
08/08/2017

AMAzon-jet 
ConStruCoeS ltdA-ePP 552,29

00000032824
08/08/2017

treS irMAoS guiMArAeS 
rePreSentACoeS ltd 1.087,93

00000032832
08/08/2017

P S F dA SilvA 
PAniFiCACAo e 
CoMerCio Me

1.087,93

00000032834
08/08/2017

reiS SAMPAio 
CorretorA de Seguro 

de vidA
753,06

00000032842
08/08/2017

trAnSCoM 
ConStruCoeS e 
CoMerCio ltdA

920,49

00000032844
08/08/2017

WAldir beCKMAnn de 
SouzA Me 753,06

00000032846
08/08/2017 SetA engenHAriA ltdA 920,49

00000032848
08/08/2017

ConStruCt- 
ConStruCoeS, 

induStriA CoMerCio re
920,49

00000032850
08/08/2017

indePe MAteriAiS e 
ServiCoS ltdA 753,06

00000032860
08/08/2017

j S SilvA ConFeCCoeS 
ePP 1.087,93

00000032862
08/08/2017 gledSon M de liMA Me 585,63

00000032866
08/08/2017 otiCA diniz ltdA 1.087,93

00000032868
08/08/2017 r. r. teixeirA - ePP 753,06

00000032874
08/08/2017 l C P FerreirA MArtinS 585,63

00000032878
08/08/2017

ASSoCiACAo doS 
AMbulAnteS do Centro 

CoMerCiAl
925,41

00000032880
08/08/2017 j. dA t. PereirA 920,49

00000032882
08/08/2017

A nASCiMento AlHo 
ServiCoS - Me 1.087,93
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00000032890
08/08/2017

KAiroS rePreSentACoeS 
ltdA 1.087,93

00000032908
08/08/2017

joSe ernAndo de MAriA 
& CiA ltdA Me 1.087,93

00000032920
08/08/2017

SAliMA ConFeCCoeS 
ltdA - Me 1.087,93

00000032926
08/08/2017

MoniCA do S C 
nASCiMento Me 753,06

00000032932
08/08/2017

Muniz & PAntojA 
engenHAriA ltdA - ePP 920,49

00000032950
08/08/2017

So CoPiAS CoMerCio 
ltdA 878,34

00000032952
08/08/2017

Figueredo e ConCeiCAo 
ltdA Me 753,06

00000032954
08/08/2017 d ConCeiCAo 753,06

00000032970
08/08/2017

MArAjoArA CorretorA 
de SeguroS S/A 753,06

00000032976
08/08/2017

CooP doS MiCro Prod e 
Art dA AreA MetroP 938,09

00000032978
08/08/2017 r tAvAreS bAHiA Me 585,63

00000032988
08/08/2017

beleM norte Corret de 
Seg de vidA e Previd Pr 753,06

00000032992
08/08/2017

PreFeridA 
ConStruCoeS ltdA 920,49

00000032996
08/08/2017

n t tuPinAMbA 
editoreS-Me 602,46

00000033000
08/08/2017 A S SArAivA junior 753,06

00000033002
08/08/2017

r & P CoMerCio de 
bijuteriAS ltdA 1.087,93

00000033006
08/08/2017

j S deSinSetizAdorA 
ltdA Me 753,06

00000033012
08/08/2017

iCone induStriA e 
ConStruCAo ltdA 753,06

00000033028
08/08/2017

roSC ServiCoS de 
CobrAnCA ltdA 753,06

00000033044
08/08/2017

v vASConCeloS 
MoreirA - inForMAtiCA 

Me
1.087,93

00000033054
08/08/2017

CAvAlleiro de MACedo 
& FurtAdo S/S ltdA 753,06

00000033062
08/08/2017

H q Clube reviStAriA 
ltdA - Me 753,06

00000033070
08/08/2017

M doS SAntoS FerrAz 
- ePP 1.087,93

00000033090
08/08/2017

CAdu negoCioS e 
rePreSentACoeS ltdA 

Me
1.087,93

00000033092
08/08/2017

elivAndro P. doS 
SAntoS - Me 585,63

00000033106
08/08/2017

C r doS SAntoS 
oliveirA 585,63

00000033108
08/08/2017

gdSAA ConStruCoeS 
CoMerCio e ServiCoS 

ltdA
920,49

00000033114
08/08/2017

A. j. P. dA SilvA & CiA 
ltdA - Me 1.087,93

00000033128
08/08/2017

HCC dA SilvA MACedo-
Me 1.087,93

00000033130
08/08/2017

SuPorte-engenHAriA, 
ServiCoS e CoMerC io 

ltdA
995,98

00000033134
08/08/2017

vitAl quinHentoS 
teleMArKeting ltdA 753,06

00000033146
08/08/2017

leonidAS duArte 
MourAo Me 1.087,93

00000033156
08/08/2017

vertiCAl 
eMPreendiMentoS ltdA 920,49

00000009727
08/08/2017

rAinero MArojA 
PAtologiA CliniCA S/S 

ltd
4.047,79

00000009730
08/08/2017

rAinero MArojA 
PAtologiA CliniCA S/S 

ltd
1.642,80

00000009732
08/08/2017

rAinero MArojA 
PAtologiA CliniCA S/S 

ltd
1.642,80

00000009734
08/08/2017

rAinero MArojA 
PAtologiA CliniCA S/S 

ltd
492,92

00000009736
08/08/2017

delMAr deSPACHoS e 
lAgAlizACoeS MAritiMA 627,97

00000009738
08/08/2017

delMAr deSPACHoS e 
lAgAlizACoeS MAritiMA 676,58

00000009770
10/08/2017

 
M e SAnto tAvAreS 8.510,19

00000009771
10/08/2017 M e SAnto tAvAreS 12.577,64

00000009773
10/08/2017 M e SAnto tAvAreS 14.357,72

00000009775
10/08/2017 M e SAnto tAvAreS 10.335,42

00000009776
10/08/2017 M e SAnto tAvAreS 25.532,28

00000009778
10/08/2017 M e SAnto tAvAreS 25.532,28

00000009780
10/08/2017 M e SAnto tAvAreS 2.127,76

00000009783
10/08/2017 M e SAnto tAvAreS 425,68

   
os títulos acima me foram apresentados para serem protestados 
por falta de pagamento em meu Cartório, à rua Aristides 
lobo, nº 468, os intimo a virem pagar ou dar a razão do não 
pagamento, ficando ciente que os respectivos protestos serão 
lavrados dentro do prazo legal.
belem, 24 de agosto de 2017
SAlvio Albertino de M CorreA junior
Tabelião Titular do Cartório de Protesto VALE VEIGA 1º Oficio.

protocolo: 220028

TABELIONATO MOURA PALHA 
PROTESTOS DE CDA

.

tABElioNAto DE pRotEsto ii oficio “mouRA pAlHA”
encontram-se neste tabelionato os títulos referentes a Certidões 
de dívida Ativa.

 pRocuRADoRiA fEDERAl No EstADo Do pARA
 cDA vENcimENto coNtRiBuiNtE vAloR

 662060  
MAPi CoMerCio 
e ServiCoS de 

equiPAMentoS indu
r$9.794,05

 662066  Aldridge rodrigueS 
SoAreS neto r$4.375,80

 662082  MArCo CoMerCiAl 
ltdA - Me r$29.035,99

 662083  MillAnA CoMerCio e 
ServiCoS ltdA - ePP r$204.375,66

 662594  
ServiCoS 

terCeirizAdoS 
rAbelo S/S ltdA - Me

r$4.101,37

 662595  ServnAv ServiCoS 
ltdA - Me r$13.567,32

 662596  beleMlAb CoMerCiAl 
ltdA - Me r$322.655,91

 662610  FreitAS CoMerCio de 
gAS ltdA - Me r$10.168,19

 662613  M v PonteS FerreirA 
- Me r$149.536,04

 662618  C. e. FAreS - Me r$51.564,50

 662619  doMingoS gonCAlveS 
loPeS - Me r$1.903,52

 662625  F. dA CoStA SouSA 
- Me r$12.120,36

 662635  
elite 

eMPreendiMentoS 
iMobiliArioS eireli -

r$4.428,06

 662637  beleM inForMAtiCA 
ltdA - ePP r$31.656,30

 662638  
SollAr MAteriAiS de 

ConStruCAo ltdA 
- Me

r$5.087,75

 662642  
quAreSMA CoMerCio 

de MAteriAiS de 
ConStruCAo

r$9.930,93

 662643  
CoStA ServiCoS de 
lAvAnderiA eireli 

- Me
r$1.760,29

 662754  S F dAS grACAS P 
FonSeCA - Me r$877,55

 662756  Wellington b de 
MorAeS - Me r$835,20

 662757  MM AlArMeS eireli 
- Me r$203.575,77

 662761  eliSAngelA MAriA 
MAiA FerreirA - Me r$24.669,64

 662762  SoS AntenAS beleM 
ltdA - Me r$6.135,26

 662764  
jMP SilvA-ServiCoS 
de inForMAtiCA S/S 

ltdA -
r$9.940,63

 662765  
j.v.j iMPortACAo e 
exPortACAo ltdA 

- ePP
r$1.757,20

 662766  i. de Melo P. doS 
reiS - Me r$27.242,17

 662767  
WA CoreS 

ConFeCCoeS e 
eStAMPAriA ltdA - Me

r$8.178,66

 662768  
Mix ideiAS MArKeting 

ProMoCionAl ltdA 
- Me

r$12.807,12

 662771  Antonio de M. 
PiMentel - Me r$53.478,93

 662772  totAl Mix trAnSPorte 
e ServiCoS ltdA r$94.767,82

 662773  
CorreiA ServiCoS 

de PinturA nA 
ConStruCAo ltd

r$8.060,34

 662775  
eSPASeg CoMerCio 

e ServiCoS de 
equiPAMentoS d

r$8.838,76

 662776  l. C. dA PAixAo SerrA 
ServiCo - Me r$1.283,84

 662777  
P. j. CoMerCio de 

deSCArtAveiS ltdA 
- Me

r$140.516,27

 662778  
erivAldo xAvier 

CAMPelo CoMerCio e 
ServiCoS -

r$24.660,51

 662779  roberto MendonCA 
liMA - Me r$3.289,50

 662780  
FireSete CoMerCio 

de MAteriAiS 
HidrAuliCoS lt

r$63.039,24

 662782  
AdAde CoMerCio 

vArejiStA de 
equiPAMentoS de g

r$62.932,47

 662783  dorA biSCoitoS ltdA 
- Me r$969,67

 662784  
j P CoMerCio de 

CortinAS e PerSiAnAS 
ltdA - M

r$3.154,69

 662786  
MourA & SilvA 

CoMerCio e ServiCoS 
ltdA - ePP

r$29.157,90

 662790  MArYleide F CoStA 
- Me r$141.502,24

 662791  vivACe CoMerCio ltdA r$4.718,42

 662795  A C dA CoStA viAnA 
CoMerCio - ePP r$3.773,25

 662796  ACAi Mix reStAurAnte 
FASt Food ltdA - Me r$1.302,39

 662797  

A. S. SoAreS 
CoMerCio de 

ProdutoS 
veterinArio

r$20.400,48
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 662798  
C F de Albuquerque 

CoMerCio e ServiCoS 
- Me

r$29.201,62

 662799  
joSe ivAn A de SouzA 

- ePP
r$3.216,81

 662801  
r C CoMerCio 

de CArAMeloS e 
deSCArtAveiS ltdA

r$1.908,86

 662802  A dA C P Azevedo - Me r$1.602,54

 662803  
M de Melo rodrigueS 

CoMerCio
r$6.040,31

 662804  
PenA & FonSeCA ltdA 

- Me
r$989,29

 662806  
CleAnnorte 

CoMerCio e ServiCoS 
de liMPezA ltd

r$63.240,87

 662809  
Cgl CoMerCio 

de ConFeCCoeS e 
ArteSAnAtoS dA A

r$3.703,55

 662811  
oliveirA e neto 

CoMerCio de 
AliMentoS ltdA -

r$1.180,74

 662813  e M bArboSA r$3.914,79

 662815  
St CoMerCio de 

oCuloS ltdA - Me
r$914,80

 662816  P t CAlACHe - Me r$1.856,96

 662817  
MArCelo CoMerCio de 

veiCuloS ltdA - Me
r$4.380,50

 662818  
A v SAntoS ArtigoS 

de Couro e PlAStiCoS 
ltdA

r$1.541,81

 662819  
C. joiAS do PArA 

ltdA - Me
r$5.002,52

 662820  
oliveirA & oliveirA 

ConStruCAo, 
MAnutenCoeS e

r$28.164,33

 662821  FeliPe F. AlMeidA - Me r$3.185,85
 662822  A l torSAni - Me r$34.034,78

 662824  
A. SouzA de liMA 
Auto PeCAS - Me

r$2.363,85

 662825  
renAto Andre 

MoreirA de SouzA 
- ePP

r$3.367,07

 662826  
iveS vilAreS dA luz 

- ePP
r$891,62

 662829  
bC ConSultoriA eM 

geStAo eMPreSAriAl 
- Me

r$2.448,07

 662830  
K. S. i. de liMA 

AMbulAtoriAl - Me
r$51.193,54

 662831  
bureAu de 

inForMAtiCA ltdA 
- ePP

r$177.942,82

 662833  
dAtAnet Solution 

ltdA - Me
r$4.097,23

 662835  
MerCAdinHo zonA 

livre ltdA - Me
r$3.221,48

 662837  
MCM ASSeSSoriA 
e ConSultoriA 

AMbientAl ltdA -
r$2.878,26

 662842  Cligeo S/S ltdA - Me r$827,94

 662844  
SAlMAC CoMerCio 

induStriA 
exPortACAo e iMPort

r$4.951,64

-cujos são ditos devedores intimados e notificados, dentro do 
prazo de 72 horas pagar ou dar razão do não pagamento sob 
pena de serem lavrados os protestos, belém-Pa 25 de Agosto 
de 2017, tabelionato ii ofício de Protesto Moura Palha – julio 
Antonio gaia lopes – escrevente juramentado.

 

 

protocolo: 219486


