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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

 d e c r e t o  Nº 1.604, de 27 de Maio de 2021
Homologa o decreto Municipal nº 109/2021 - GP/PMf, de 06 de maio de 2021, 
editado pelo Prefeito Municipal de faro, que declara “situação de emergência”, 
em virtude de inundações nas áreas naquele Município.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o decreto Municipal nº 109/2021 - GP/PMf, de 06 de maio de 
2021, editado pelo Prefeito Municipal de faro, que declara “situação de emergência” 
em áreas daquele Município, afetadas pelo impacto causado pelas inundações;
considerando o Parecer Técnico nº 011/2021 – 4ª Seção de defesa civil, que 
opinou pelo reconhecimento de situação de emergência no Município de faro;
considerando que compete ao Governador do Estado homologar o referido 
ato, nos termos do art. 5º do decreto nº 891, de 10 de julho de 2020;
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/512110, 
r E S o l V E:
art. 1º Homologar o decreto Municipal nº 109/2021 - GP/PMf, de 06 de 
maio de 2021, editado pelo Prefeito Municipal de faro, que declara “situação de 
emergência”, em áreas daquele Município, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 27 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

d e c r e t o   Nº 1.605, de 27 de Maio de 2021
Homologa o decreto nº 329/2021, de 04 de maio de 2021, editado pelo 
Prefeito Municipal de Monte alegre, que declara “situação de emergência”, em 
virtude de inundações nas áreas naquele Município.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o decreto Municipal nº 329/2021, de 04 de maio de 2021, 
editado pelo Prefeito Municipal de Monte alegre, que declara “situação de 
emergência” em áreas daquele Município, afetadas pelo impacto causado pelas 
inundações;
considerando o Parecer Técnico nº 16/2021, que opinou pelo 
reconhecimento de situação de emergência no Município de Monte alegre;
considerando que compete ao Governador do Estado homologar o referido 
ato, nos termos do art. 5º do decreto nº 891, de 10 de julho de 2020;
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/499630, 
r E S o l V E:
art. 1º Homologar o decreto nº 329/2021, de 04 de maio de 2021, editado 
pelo Prefeito Municipal de Monte alegre, que declara “situação de emergência”, 
em áreas daquele Município, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 27 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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d e c r e t o    Nº 1.606, de 27 de Maio de 2021
Homologa o decreto nº 842/2021 – GaP/PMS, de 14 de maio de 2021, 
editado pelo Prefeito Municipal de Santarém, que declara “situação de 
emergência”, em virtude de inundações nas áreas naquele Município.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o decreto nº 842/2021 – GaP/PMS, de 14 de maio de 
2021, editado pelo Prefeito Municipal de Santarém, que declara “situação de 
emergência” em áreas daquele Município, afetadas pelo impacto causado pelas 
inundações;
considerando o Parecer Técnico nº 014/2021, que opinou pelo reconhecimento 
de situação de emergência no Município de Santarém;
considerando que compete ao Governador do Estado homologar o referido 
ato, nos termos do art. 5º do decreto nº 891, de 10 de julho de 2020;
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/538784, 
r E S o l V E:
art. 1º Homologar o decreto nº 842/2021 – GaP/PMS, de 14 de maio de 
2021, editado pelo Prefeito Municipal de Santarém, que declara “situação de 
emergência”, em áreas daquele Município, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 27 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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d e c r e t o    Nº 1.607, de 27 de Maio de 2021
Homologa o decreto nº 4.860, de 07 de maio de 2021, editado pelo Prefeito 
Municipal de Juruti, que declara “situação de emergência”, em virtude de 
inundação nas áreas naquele Município.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o decreto nº 4.860, de 07 de maio de 2021, editado pelo 
Prefeito Municipal de Juruti, que declara “situação de emergência” em áreas 
daquele Município, afetadas pelo impacto causado pela inundação;
considerando o Parecer Técnico nº 014/2021 – Seção de defesa civil/4º GBM, 
que opinou pelo reconhecimento de situação de emergência no Município de 
Juruti;
considerando que compete ao Governador do Estado homologar o referido 
ato, nos termos do art. 5º do decreto nº 891, de 10 de julho de 2020;
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/507006, 
r E S o l V E:
art. 1º Homologar o decreto nº 4.860, de 07 de maio de 2021, editado pelo 
Prefeito Municipal de Juruti, que declara “situação de emergência”, em áreas 
daquele Município, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 27 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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DECRETO No 4.860 DE 07 DE MAIO DE 2021. 
 
 
 

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS 
ÁREAS DO MUNICÍPIO AFETADAS POR 
INUNDAÇÃO – COBRADE 1.2.1.0.0, CONFORME 
IN/MDR 36/2020 E O DECRETO ESTADUAL 
891/2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
 
 
A Exma. Sra. Lucídia Benitáh de Abreu Batista, Prefeita do Município de Juruti, 
localizado no estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 
inciso XXVII do Artigo 63 da Lei Orgânica do Município e pelo Inciso VI do artigo 8º 
da Lei Federal no 12.608, de 10 de abril de 2012, 
 
CONSIDERANDO, que foi constatada uma extensa área inundada em virtude do 
alto nível do Rio Amazonas e seus afluentes. O fenômeno foi provocado pelas 
elevadas precipitações pluviométricas que caem na região da bacia amazônica, 
causando vários efeitos, entre eles, inundações em vários pontos do município. Esses 
eventos, devido ao período chuvoso pode-se estender até o mês de junho. As visitas 
foram feitas contando também, com o trabalho de geolocalização dessas áreas que 
deverão servir para futuros monitoramentos locais, compreendidos desde a fronteira 
com o Estado do Amazonas, até a divisa com os Municípios de Oriximiná, Óbidos, 
Terra Santa e Santarém, no Estado do Pará; 
 
CONSIDERANDO, que em decorrência dos seguintes danos de destruição de casas, 
plantações e animais, pois a população se caracteriza por serem pequenos 
produtores rurais, atingindo diretamente 956 famílias com 4.780 pessoas, 40 escolas 
danificadas, 02 postos de saúde e equipamentos; 
 
CONSIDERANDO, que o parecer da Coordenação Municipal de Proteção e Defesa 
Civil, relatando a ocorrência deste desastre é favorável à declaração de situação de 
emergência. 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica declarada situação de emergência nas áreas do município contidas 
no Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais documentos anexos a 
este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como Inundação – 

 
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE JURUTI 

CNPJ 05.257.555/0001 - 37 
Rodovia PA 257 (Rodovia Translago), S/n, KM 0l, Bairro Nova Jerusalém, CEP 68.170 – 000 – Juruti – Pará 

 
1.2.1.0.0, conforme IN/MDR nº 36/2020 e em consonância com Decreto 
Estadual nº 891/2020.  
 
Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a 
coordenação da Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil, nas ações de 
resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.  
 
Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta 
ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à 
comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada 
pelo desastre, sob a coordenação da Coordenação Municipal de Proteção e Defesa 
Civil].  
 
Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da 
Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de 
defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em 
caso de risco iminente, a: 
 
I – Penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação; 
II – Usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada 
ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 
 
Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade 
administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança 
global da população. 
 
Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de 
junho de 1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação, por utilidade 
pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de 
risco intensificado de desastre. 
 
§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a 
desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras. 
§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em 
áreas seguras, e o processo de desmontagem e de reconstrução das edificações, em 
locais seguros, será apoiado pela comunidade. 
 
Art. 6º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem 
prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam 
dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades 
de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a 
reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo 
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1.2.1.0.0, conforme IN/MDR nº 36/2020 e em consonância com Decreto 
Estadual nº 891/2020.  
 
Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a 
coordenação da Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil, nas ações de 
resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.  
 
Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta 
ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à 
comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada 
pelo desastre, sob a coordenação da Coordenação Municipal de Proteção e Defesa 
Civil].  
 
Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da 
Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de 
defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em 
caso de risco iminente, a: 
 
I – Penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação; 
II – Usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada 
ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 
 
Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade 
administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança 
global da população. 
 
Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de 
junho de 1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação, por utilidade 
pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de 
risco intensificado de desastre. 
 
§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a 
desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras. 
§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em 
áreas seguras, e o processo de desmontagem e de reconstrução das edificações, em 
locais seguros, será apoiado pela comunidade. 
 
Art. 6º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem 
prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam 
dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades 
de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a 
reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo 
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máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da 
caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos. 
 
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 
 
Gabinete da Prefeita, 07 de maio de 2021. 
 
 
 

___________________________________ 
LUCÍDIA BENITÁH DE ABREU BATISTA 

Prefeita Municipal  de Juruti  
 

LUCIDIA BENITAH DE ABREU 
BATISTA:43973949204

Assinado de forma digital por LUCIDIA 
BENITAH DE ABREU BATISTA:43973949204 
Dados: 2021.05.07 14:26:38 -03'00'

Protocolo: 661352

d e c r e t o  Nº 1600, de 27 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 22.878.403,22 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especifi cado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 22.878.403,22 (Vinte e dois Milhões, 
oitocentos e Setenta e oito Mil, Quatrocentos e Três reais e Vinte e dois 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

081012781214998317 - SEEl 0301 335041 25.000,00

111060412212972536 - casa Militar 0301 339030 65.000,00

111060412212978315 - casa Militar 0301 339014 56.000,00

111060412212978315 - casa Militar 0301 339015 510.000,00

111060412212978315 - casa Militar 0301 339030 365.000,00

111060412212978315 - casa Militar 0301 339033 715.125,00

111060412212978315 - casa Militar 0301 339039 51.572,00

111060412212978407 - casa Militar 0301 339030 15.000,00

111060412212978407 - casa Militar 0301 339033 21.500,00

111060412815088912 - casa Militar 0301 339014 4.000,00

111060412815088912 - casa Militar 0301 339015 20.000,00

111060412815088912 - casa Militar 0301 339030 49.594,00

111060412815088912 - casa Militar 0301 339033 113.950,00

111060412815088912 - casa Militar 0301 339036 5.896,00

111060412815088912 - casa Militar 0301 339039 52.096,00

211010618115028261 - SEGUP 0301 339040 2.811.261,00

291012612212978338 - SETraN 0301 449052 11.151.745,72

291012678214867430 - SETraN 0324 444042 795.147,51

291012678214867505 - SETraN 0324 444042 2.946.666,00

341010445114986636 - fdE 0301 459092 1.103.849,99

462021339215038841 - fcP 0301 339039 2.000.000,00

ToTal 22.878.403,22

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do 
exercício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 27 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o  Nº 1601, de 27 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 7.443.826,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especifi cado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 7.443.826,00 (Sete Milhões, 
Quatrocentos e Quarenta e Três Mil, oitocentos e Vinte e Seis reais), para 
atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

071011569514987658 - SEdoP 0101 339014 50.000,00

151011339215038421 - SEcUlT 0101 339039 100.000,00

161011212215097603 - SEdUc 2102 449051 2.422.966,00

311010612212978338 - cBM 0106 339030 514.000,00

311010612212978338 - cBM 0306 339030 356.860,00

842010912615088238 - iGEPrEV 0261 339040 4.000.000,00

ToTal 7.443.826,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto 
correrão por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente, conforme estabelecido no artigo 43, § 1°, inciso iii, 
da lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, através da(s) unidade(s) 
orçamentária(s) abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

071011512115088890 - SEdoP 0101 449051 50.000,00

151011339215038849 - SEcUlT 0101 339031 100.000,00

161011212215097674 - SEdUc 2102 449051 1.454.748,00

161011236315017616 - SEdUc 2102 449051 968.218,00

311010618215027563 - cBM 0106 449052 514.000,00

311010618215027563 - cBM 0306 449052 356.860,00

842010912212978338 - iGEPrEV 0261 339039 2.500.000,00

842010912212978338 - iGEPrEV 0261 449052 1.500.000,00

ToTal 7.443.826,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 27 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
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d e c r e t o Nº 1602, de 27 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do fundo 
Estadual de Saúde - fES, órgão da administração Pública Estadual, crédito 
especial no valor de r$ 66.728,46 para atender à programação constante 
nesse decreto.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V da constituição Estadual, combinando com 
o art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a 
autorização contida no art. 1º da lei nº 9.236, de 25 de março de 2021, 
referente à ação orçamentária coVidPará.
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do fES, órgão da administração Pública Estadual, crédito especial no valor 
de r$ 66.728,46 (Sessenta e Seis Mil, Setecentos e Vinte e oito reais e 
Quarenta e Seis centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

901011030215077684 - fES 0349 339030 66.728,46

ToTal 66.728,46

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro a ser apurado no Balanço Patrimonial do 
exercício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 661353

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 839/2021-ccG, de 26 de Maio de 2021*
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 os termos do Processo nº 2021/566377,
r E S o l V E:
i. exonerar rEGiNa ParaNHoS flEMiNG do cargo em comissão de Gerente, 
código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de desenvol-
vimento Econômico, Mineração e Energia, a contar de 1º de junho de 2021.
ii. nomear ViTor JordY dE alMEida para exercer o cargo em comissão 
de Gerente, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, a contar de 1º de 
junho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
* Republicada por ter saído com incorreção no Diário Oficial do 
estado nº 34.596, de 27 de maio de 2021.

Portaria Nº 840/2021-ccG de 27 de Maio de 2021
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. 2021/565530,
r E S o l V E:
nomear ricardo aUGUSTo aMaNaJáS da coSTa SilVa para exercer o 
cargo em comissão de assessor de comunicação, código GEP-daS-011.3, 
com lotação na Secretaria Estratégica de Estado de articulação da cidada-
nia, a contar de 21 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 27 Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 841/2021-ccG de 27 de Maio de 2021
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. 2021/568534,
r E S o l V E:
i. exonerar lUiS claUdio loPES SacraMENTo do cargo em comissão de 
assessor, código GEP-daS-012.3, com lotação na auditoria Geral do Esta-
do, a contar de 1º de junho de 2021.
ii. nomear aNdrÉa do NaSciMENTo PiNTo para exercer o cargo em co-
missão de assessor, código GEP-daS-012.3, com lotação na auditoria Ge-
ral do Estado, a contar de 1º de junho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 27 Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 842/2021-ccG de 27 de Maio de 2021
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. 2021/559292,
r E S o l V E:
i- exonerar KEila criSTiNa GoMES fraNco do cargo em comissão de 
chefe de Unidade Mista, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria 
de Estado de Saúde Pública.
ii- nomear MaNoEl alMEida BarBoSa para exercer o cargo em comissão 
de chefe de Unidade Mista, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secre-
taria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 27 Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 843/2021-ccG de 27 de Maio de 2021
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. 2021/547145,
r E S o l V E:
i- exonerar iVaNilSoN JoSÉ GoNÇalVES NoGUEira do cargo em comis-
são de chefe de centro de Saúde, código GEP-daS-011.2, com lotação na 
Secretaria de Estado de Saúde Pública.
ii- nomear adriElE rodriGUES dE oliVEira para exercer o cargo em 
comissão de chefe de centro de Saúde, código GEP-daS-011.2, com lota-
ção na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 27 Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 844/2021-ccG de 27 de Maio de 2021
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,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/569857,
r E S o l V E:
i. exonerar Joao claUdio TUPiNaMBa arroYo do cargo em comissão de 
diretor da Escola de administração Penitenciária, código GEP-daS-011.5, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a con-
tar de 28 de maio de 2021.
ii. nomear PaUlo rocHa cUNHa para exercer o cargo em comissão dire-
tor da Escola de administração Penitenciária, código GEP-daS-011.5, com 
lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar 
de 28 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 27 Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 661355



 diário oficial Nº 34.598  9 Sexta-feira, 28 DE MAIO DE 2021

coNtrato
.

eXtrato –  coNtrato Nº 023/2021-ParÁ 2000.
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: orGaNiZaÇÃo Social Pará 2000, inscrita no cNPJ sob o 
nº 03.584.058/0001-18.
ENdErEÇo: avenida Boulevard castilho frança S/N, armazém 3, Belém/Pa.
oBJETo: locação de espaço no complexo Turístico da Estação das docas, 
para o evento de “ato de Sanção da lei de Equiparação do Soldo ao Salário 
Mínimo dos Militares Estaduais”.
fUNdaMENTo: lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo XXiV.
daTa da aSSiNaTUra: 25/05/2021.
ViGÊNcia: 26/05/2021.
Valor GloBal: r$ 19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais).
EXErcÍcio: 2021.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub-função: 122; Programa: 1297; Projeto/ati-
vidade: 8314; fonte: 0101; Natureza de despesa: 339039; ação: 233368;
ordENador
luciana Bitencourt Soares
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 661108

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 05/2021-ccG/Pa
ProcESSo Nº: 2021/544.239
oBJETo: locação de espaço no complexo Turístico da Estação das docas, 
para o evento de “ato de Sanção da lei de Equiparação do Soldo ao Salário 
Mínimo dos Militares Estaduais”.
coNTraTaNTE:
caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o n° 07.730.458/0001-45.
coNTraTado:
orGaNiZaÇÃo Social Pará 2000, inscrita no cNPJ sob o nº 
03.584.058/0001-18
fUNdaMENTaÇÃo lEGal:
lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo XXiV.
Valor: r$ 19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Órgão: 11105; função: 04; Sub-função: 122; Programa: 1297; Projeto/ati-
vidade: 8314; Natureza de despesa: 339039; fonte: 0101; ação: 233368.
ordENador
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
casa civil/Pa
raTificaÇÃo dE diSPENSa
ato: 05
data: 25/05/2021.
Numero da dispensa: 05/2021
luciana Bitencourt Soares
coordenadora de relações Governamentais
casa civil/Pa

Protocolo: 661100

diÁria
.

Portaria Nº 363/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/565559, de 26 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de PorTEl/Pa, no período de 27 a 30/05/2021.

Servidor objetivo

lUciENNE BaNdEira PiNTo, cPf 207.295.102-04, matrícula 
funcional nº 7004460/4, Mestre de cerimônia, lotada no Gabinete 

do Governador.

assessorar agenda pública do Governo do Estado, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 27 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 661175

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 004/2021-cMG
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da caSa MiliTar da GoVErNadoria, escrito no cNPJ/Mf 
sob nº 07.313.542/0001-63, e a empresa iroNSidE iNSTrUcao dE Tiro 
lTda, cNPJ: 33.506.001/0001-61, com endereço na avenida amintas Bar-
ros, 3130 – letra a – lagoa Nova –Natal/rN–cEP: 59.063-35.
do oBJETo: contratação de empresa especializada na formação de ope-
radores de Proteção de dignatários em Zona de alto risco, para atender a 
casa Militar da Governadoria do Estado do Pará, em consonância com o Pa-
recer Jurídico datado 14/05/2021 – aSSEJUr cMG Pa, acostado aos autos.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE 
dE liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso 
ii, da lei federal8.666/93.
Valor ESTiMado: r$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática 04.128.1508.8912 
/ capacitação de agentes Públicos/ Natureza da despesa 33.90.39.48 / 
outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica / Serviço de Seleção e Trei-
namento/ ação detalhada 260842/ Plano interno 4120008912c/ fonte do 
recurso 0101000000 (Tesouro do Estado)
foro: comarca de Belém – Estado do Pará.
daTa: Belém/Pa, 26 de maio de 2021.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará
oSMar ViEira da coSTa JUNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria

Protocolo: 661027

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 004/2021-cMG
considerando o Parecer Jurídico datado 14/05/2021 – aSSEJUr/cMG Pa, 
reconheço e ratifico o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 004/2021 – 
cMG Pa, com fulcro no art. 25, inciso ii, da lei federal 8.666/93, visando 
à despesa com a contratação de empresa na formação de operadores de 
Proteção de Dignatários em Zona de Alto Risco, a fim de atender as de-
mandas da casa Militar da Governadoria do Estado do Pará, pela empresa 
iroNSidE iNSTrUcao dE Tiro lTda, cNPJ: 33.506.001/0001-61, com 
endereço na avenida amintas Barros, 3130 – letra a – lagoa Nova –Natal/
rN– cEP: 59.063-35, conforme documentação anexada aos autos.
Valor: r$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
Belém/Pa, 26 de maio de 2021.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará
oSMar ViEira da coSTa JUNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria

Protocolo: 661028

aPostiLaMeNto
.

eXtrato do 1° terMo de aPostiLa ao coNtrato 
Nº 006/2018 - cPL/cMG

o presente Termo de apostilamento tem por objeto reajustar os preços em 
32,0334% do contrato administrativo nº 006/2018/cPl/cMG mediante 
utilização da variação do iGP-M, com fulcro no disposto nos art. 40, inciso 
Xi, art. 55, inciso iii e art. 65, Parágrafo 8º da lei federal 8.666/93, Edital 
do Pregão Eletrônico nº 005/2018-cMG, Parecer Jurídico nº 036/2021-aS-
SJUr/cMG e Processo administrativo Eletrônico nº 2021/518827.
Valor global: Por meio do presente Termo de apostilamento o valor global 
do Contrato Administrativo nº 006/2018/CMG fica reajustado com o per-
centual de 32,0334% sobre o mesmo, passando de r$ 120.000,00 (cen-
to e vinte mil reais), para r$ 158.440,08 (cento e cinqüenta e oito mil 
quatrocentos e quarenta reais e oito centavos), a partir da publicação do 
presente instrumento.
dotação orçamentária:

atividade  8315 – apoio logístico para atuação Governamental

Natureza da despesa 33.90.30.07 – Material de consumo / Gêneros de alimentação

funcional Programática 04.122.1297.8315

fonte do recurso 0101000000 / 0301000000 (Tesouro do Estado)

data da assinatura: 26/05/2021
contratada: a M ValiENTE coMErcio dE MiNiMErcado EirEli
cNPJ: 07.129.862-0001-68
Endereço: av. duque de caxias, nº 1360, Bairro do Marco, cEP 66.093-
030, Belém/Pa.
Belém, 26 de maio de 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 661024
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diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 393/2021 – di/cMG, 
de 26 de Maio de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 21 a 24/05/2021; Quantidade de 
diárias: 4,0 (alimentação); Servidor: 3º SGT BM Jesiel dias Silva, cPf nº 
697.241.302-82; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 661202
eXtrato de Portaria Nº 394/2021 – di/cMG, 

de 26 de Maio de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: oriximiná/Pa; Período: 23 a 25/05/2021; Quantidade de di-
árias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidores: 1° TEN QoPM Victor 
lincoln da cunha Barros, cPf nº 827.449.202-15, cB PM daniel dos Santos 
carvalho, cPf nº 729.213.232-49, cB PM fabricio luiz Matos Boução, cPf 
nº 002.944.992-88 e cB PM Marcos Paulo Silva do Nascimento, cPf nº 
516.746.102-20, cB PM rafael Soriano dos Santos, cPf nº 856.900.742-
68; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 661203
eXtrato de Portaria Nº 395/2021 – di/cMG, 

de 26 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 21 a 24/05/2021; Quantidade de 
diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidores: caP QoPM carlos 
Eduardo Memória de Sousa, cPf nº 691.968.262-15, 3º SGT PM Giova-
ni ferreira de Souza, cPf nº 425.630.892-04, cB PM diogo da Silva lo-
pes, cPf nº 839.874.792-72, cB PM Wanderson alexandrino Viana, cPf 
nº 754.723.252-34; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 661204
eXtrato de Portaria Nº 396/2021 – di/cMG, 

de 26 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 21 a 24/05/2021; Quantidade de 
diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidor: 3º SGT BM luiz carlos 
Martins da Silva Junior, cPf nº 689.526.192-34; ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 661206
eXtrato de Portaria Nº 397/2021 – di/cMG, 

de 26 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 21/05/2021; Quantidade de diárias: 
1,0 (alimentação); Servidores: cB PM Marcos Paulo Silva do Nascimen-
to, cPf nº 516.746.102-20, cB PM rafael Soriano dos Santos, cPf nº 
856.900.742-68; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 661208
eXtrato de Portaria Nº 398/2021 – di/cMG, 

de 26 de Maio de 2021
 objetivo: Em complementação à Portaria nº 382/2021 – di/cMG, a 
serviço do Governo do Estado; Município de origem: Bragança/Pa; des-
tino: Bragança/Pa; Período: 21 a 22/05/2021; Quantidade de diárias: 
1,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: 1° TEN QoPM Marcio da 
cunha cardoso, cPf nº 884.295.982-00, 2º SGT PM francisco de lima 
cordeiro, cPf nº 330.063.932-87, Sd PM luciano audai ferreira Pereira, 
cPf nº 046.585.482-67 e Sd BM luiz felipe oliveira Brescovit, cPf nº 
039.068.951.30; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 661210
eXtrato de Portaria Nº 399/2021 – di/cMG, 

de 26 de Maio de 2021
 objetivo: Em complementação à Portaria nº 390/2021 – di/cMG, a ser-
viço do Governo do Estado; Município de origem: Santa cruz do arari/
Pa; destino: Santa cruz do arari/Pa; Período: 26 a 28/05/2021; Quanti-
dade de diárias: 2,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidores: 2º SGT PM 
Jayme Menezes da Silva de lima, cPf nº 170.237.262-68 e cB PM antonio 
donato cereja de Brito Junior, cPf nº 596.168.732-53; ordenador: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 661212
eXtrato de Portaria Nº 400/2021 – di/cMG, 

de 26 de Maio de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 
21 a 22/05/2021; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação); Servidores: 
cleto Pimentel dos Santos, cPf nº 144.836.452-34 e luiz carlos Garcia 
da Silva, cPf nº 174.132.302-91; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Júnior;

Protocolo: 661217
eXtrato de Portaria Nº 401/2021 – di/cMG, 

de 27 de Maio de 2021
 objetivo: Em complementação à Portaria nº 359/2021 – di/cMG, a servi-
ço do Governo do Estado; Município de origem: aveiro/Pa; destino: avei-
ro/Pa; Período: 18 a 19/05/2021; Quantidade de diárias: 1,0 (alimenta-
ção) 1,0 (pousada); Servidor: cB PM Sérgio daniel costa Maia, cPf nº 
790.344.462-04; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 661243
eXtrato de Portaria Nº 402/2021 – di/cMG, 

de 27 de Maio de 2021
 objetivo: Em complementação à Portaria nº 389/2021 – di/cMG, com o 
intuito de desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Santa cruz do arari/
Pa; Período: 26 a 28/05/2021; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 
2,0 (pousada); Servidor: 2° SGT PM r/r Kátia do Socorro Morais de lima 
oliveira, cPf nº 328.754.282-68;  ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Júnior;

Protocolo: 661246

eXtrato de Portaria Nº 403/2021 – di/cMG, 
de 27 de Maio de 2021

 objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Pe-
ríodo: 25 a 26/05/2021; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 
(pousada); Servidores: alcirene Santiago Vilhena, cPf nº 768.762.172-72, 
cláudio Benedito de oliveira Gomes, cPf nº 145.553.442-00, iolene lean-
dro Tavares, cPf nº 283.264.742-15, ivanete Bento ferreira da Silva, cPf 
nº 167.312.632-49 e Marcio alexandre Brito Pinto, cPf nº 597.915.192-
34;  ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 661251
eXtrato de Portaria Nº 404/2021 – di/cMG, 

de 27 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: cachoeira do arari/Pa; Período: 25 a 26/05/2021; Quantida-
de de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: cB BM fran-
cisco dyame da conceição Silva, cPf nº 713.414.712-68, cB PM Mario 
alesandro araujo ferreira, cPf nº 701.743.772-15 e cB PM Wellyton da 
Silva costa, cPf nº 741.933.412-91; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

Protocolo: 661252
eXtrato de Portaria Nº 405/2021 – di/cMG, 

de 27 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Bragança/Pa; Período: 20 a 22/05/2021; Quantidade de di-
árias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidor: cB PM danylo christian 
Gonçalves da conceição, cPf nº 016.213.552-17; ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 661255
eXtrato de Portaria Nº 406/2021 – di/cMG, 

de 27 de Maio de 2021
 objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 
25 a 28/05/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação); Servidoras: 
SUB TEN PM r/r Maria José dos Santos fernandes, cPf nº 429.079.002-
00, 3º SGT PM r/r Marlise de lima Silva, cPf nº 952.561.137-04; orde-
nador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 661257
eXtrato de Portaria Nº 407/2021 – di/cMG, 

de 27 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Portel/Pa; Período: 25 a 29/05/2021; Quantidade de diárias: 
5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidores: 1° TEN QoPM fabricio Perei-
ra corrêa, cPf nº 948.376.512-91 e cB PM Joselito Mendes Santos, cPf 
nº 000.678.602-22; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 661258
eXtrato de Portaria Nº 408/2021 – di/cMG, 

de 27 de Maio de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Soure/Pa Período: 26 a 28/05/2021; Quantidade de diárias: 
3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidores: cB PM fabricio fernandes 
Tavares Juca, cPf nº 743.816.872-72 e cB PM Thiago Eugênio Nunes de 
alencar, cPf nº 923.710.942-34; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Júnior;

Protocolo: 661259
eXtrato de Portaria Nº 409/2021 – di/cMG, 

de 27 de Maio de 2021
 objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Portel/Pa Período: 
25 a 29/05/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousa-
da); Servidor: carlos Henrique oliveira alcantara, cPf nº 108.719.852-
68; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 661260
eXtrato de Portaria Nº 410/2021 – di/cMG, 

de 27 de Maio de 2021
 objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Salinópolis/Pa Período: 
26 a 27/05/2021; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação); Servidores: 
alessandro da costa Barros, cPf nº 490.397.762-53, cleonice Gonçalves 
Pantoja, cPf nº 796.510.972-72, cristiane lopes, cPf nº 012.989.352-
88, delival da Gama lobo, cPf nº 136.400.892-00, Eline Maria Bote-
lho coutinho, cPf nº 527.990.342-68, Joana Marques da Silva, cPf nº 
603.263.362-49 e Nayara da Silva araújo, cPf nº 017.731.332-33; orde-
nador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 661262
eXtrato de Portaria Nº 411/2021 – di/cMG, 

de 27 de Maio de 2021
 objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Soure/Pa Período: 26 a 
28/05/2021; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Ser-
vidor: SUB TEN PM r/r Humberto dias da Silva, cPf nº 223.639.712-
72; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 661265
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria nº 258/2021-PGe.G., de 25 de maio de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa do Estado, no uso das suas 
atribuições legais...
coNSidEraNdo o disposto na lei nº 7.777, de 23.12.2013, que instituiu a 
Gratificação de Desempenho de Apoio à Procuradoria – GDAP, regulamen-
tado pelo decreto nº 1.020, de 14.04.2014;
coNSidEraNdo as metas institucionais da PGE para o corrente ano, insti-
tuídas por meio da Portaria n.º Nº 585/2020-PGE.G., de 29.12.2020-PGE.G, 
publicada no doE de 14.01.2021,
rESolVE
Publicar as metas das Unidades de Trabalho da Procuradoria-Geral do 
Estado, previstas para serem executadas no decorrer do 2º quadrimes-
tre/2021, conforme anexo, referentes ao processo de avaliação de desem-
penho institucional;
fica a GMaT responsável pelo acompanhamento mensal do consumo de 
papel a-4.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

aNeXo-01
Metas institucionais – 2º Quadrimestre 2021

diretoria de administração e finanças - daf

desenvolver, em parceria com a dTi, proposta para atualização do organo-
grama da PGE no sistema GdaP, conforme /regimento interno;;
organizar e oferecer cursos de capacitação aos servidores administrativos, 
utilizando os meios internos e externos disponíveis, em alinhamento à meta 
institucional de 2021 – ação em parceria com o centro de Estudos e a 
coordenadoria administrativa;
realizar campanha para redução do consumo de energia elétrica.

coordenadoria financeira - cofiN
Fazer o arquivamento físico de 100% dos processos financeiros de 2019, 
das três U.G/PGE;
Garantir a participação de 30% dos servidores em ações de capacitação.

coordenadoria de Ti - cTiNf
realizar reestruturação da segurança dos acessos ao fTP;
reduzir o consumo de papel a-4, com ampliação do uso de processos di-
gitais.

Gerência de licitações e contratos – Glc

Analisar todos processos de 2018, verificando a entrega dos Relatórios de 
fiscalização;
Viabilizar para que os servidores atinjam as 40 (quarenta horas) de ca-
pacitação/ano.

Gerência de Material e Patrimônio - GMaT
implementar a emissão on-line do comprovante de requisição de material, 
visando a redução do consumo de papel na gerência e na PGE como um 
todo.

Gerência de recursos Humanos – GrH

atualizar dados funcionais no Sistema integrado de Gestão de recursos 
Humanos SiGirH, na proporção de 10% do total de 353 servidores – refe-
rência é o efetivo do 1º.02.2021;
reduzir em 10% o consumo de papel a4, comparativamente ao consumo 
do 1º quad./21;
Promover a capacitação dos servidores por meio da divulgação de cursos de 
qualificação para o trabalho na PGE; do incentivo à participação em eventos 
de capacitação presencial e à distância - ação em parceria com o centro de 
Estudos e a coordenadoria administrativa.

Gerência de Serviços - GSErV Afixar Placas Indicativas Auxiliares Adesivas de sinalização – unidade da 
Pe Eutíquio, 1508. 

Gerência de Transporte e comunicação 
-GTraN.

Aprimorar a rotina de verificação de inconsistências nas petições recebidas via SAJ.;
implementar rotinas que possibilitem a racionalização do uso de papel a-4;
incentivar os servidores a participarem das ações de capacitação.

Núcleo de controle interno - Nci
Readequar o fluxograma do processo de concessão de diária ao sistema 
virtual do PaE;
Garantir a conclusão de 60% de capacitação dos servidores da unidade.

Núcleo de Planejamento - NUPlaN Elaborar a carta de Serviços 2021 desta PGE.

Gabinete - assessoria 

criar metodologia e controle de devolução semanal de 100 (cem) proces-
sos judiciais;
recuperar digitalmente os comprovantes de devolução de autos judiciais 
– ano 2016;
dar continuidade à meta de relacionar 50% dos documentos físicos rece-
bidos e arquivados no Gabinete em 2020, para fins de encaminhamento à 
Gestão documental;

Gabinete - Secretaria-Geral 

criar metodologia e controle de devolução semanal de 100 (cem) proces-
sos judiciais;
recuperar digitalmente os comprovantes de devolução de autos judiciais 
– ano 2016;
dar continuidade à meta de relacionar 50% dos documentos físicos rece-
bidos e arquivados no Gabinete em 2020, para fins de encaminhamento à 
Gestão documental;

central de cadastro - cEcad

digitalizar e incluir no Sistema de automação de Justiça – SaJ, 60 (sessen-
ta) processos físicos com prazos curtos;
cadastrar 450 (quatrocentos e cinquenta) processos judiciais físicos novos 
no SaJ.

Procuradoria Setorial - BraSÍlia

confeccionar cartilha contendo a descrição das atividades e rotinas da área 
meio da unidade, assim como os fluxogramas;
Promover a capacitação de 50% dos servidores;
reduzir em 3% o consumo de energia elétrica

centro de Estudos – cE
criar o ementário da legislação estadual de 2020;
Elaborar Manual de atualização legislativa;
criar Tabela de acordos de processos, organizados por coordenadorias.

Procuradoria consultiva - PcoN

criar Portal da consultiva no site da PGE – ação em parceria com a dTi/cTiNf;
reunir em arquivo único, as normas estaduais aplicáveis à Polícia Militar e 
ao corpo de Bombeiros Militar do Estado;
organizar processos físicos da Procuradoria consultiva no arquivo desli-
zante;
Mapear os processos de 2020, identificando: demandantes, assuntos e 
diligências.

Procuradoria de assessoramento Jurídico à 
Chefia do Poder Executivo - PGOV

Padronizar os atos do chefe do Poder Executivo
 

Procuradoria cível, Trabalhista e administrati-
va – PcTa 1, 2 e 3

dar continuidade à digitalização e inclusão nos autos internos do SaJ, de 
60 (sessenta) processos administrativos físicos ou digitais (fTP), referentes 
à PcTa 1, 2 e 3, até a eliminação de processos físicos nesta setorizada;
Elaborar relatório trimestral dos processos dos Procuradores/PcTa dirigidos 
aos Procuradores para registro na corregedoria.

Procuradoria de demandas de Massa - PdM

realizar mutirão de consulta em processos de adicional de interiorização 
com trânsito em julgado - 1.500 (mil e quinhentos) processos;
implementar o “clockify” para organizar e monitorar o tempo de trabalho;
instituir planilha de controle dos processos enviados à PcaM.

Procuradoria de Precatórios e rPV’S 
Elaborar Manual de Precatórios e requisições de débito de Pequeno Valor – 
PrPV – primeira fase de duas;
reduzir em 20% o consumo de papel a-4.

Procuradoria da divida ativa - Pda

realizar 500 consultas do débito consolidado do contribuinte;
realizar 500 consultas nos sistemas: dETraN, ciViT, SiaT, ariSP;
adotar práticas direcionadas à redução do consumo de energia elétrica e 
papel a-4;
incentivar servidores a realizarem capacitação, consoante à meta de 40h/
servidor.

Procuradoria fiscal /contencioso – ProfiSco

acompanhar as ações sobre o tema difal, após decisão do STf;
desenvolver ações alinhadas às metas institucionais da PGE, para capa-
citação dos servidores da atividade-meio e redução de consumo de papel 
a-4 e energia elétrica;

Procuradoria fundiária ambiental e Minerá-
ria – PfaM

cadastrar no SaJ, 50% dos processos de ações de 2018, que se encon-
tram no fTP;
incentivar práticas pedagógicas para uso sustentável da energia elétrica 
e papel a-4;
incentivar servidores a realizarem capacitação, consoante à meta de 40h/
servidor.

Núcleo consultivo da administração direta – 
NUcad/ SEdUc

analisar 450 processos administrativos
Produzir o ementário das matérias analisadas até 16 de agosto/2021.

Núcleo consultivo da administração direta – 
NUcad/ SESPa 

responder 200 (duzentos) ofícios ao Ministério Público do Estado do Pará;
responder 100 (cem) ofícios à Procuradoria-Geral do Estado do Pará.
cumprir carga horária de capacitação – 40h.

Núcleo consultivo da administração direta – 
NUcad/ SETraN

Produzir ementário das matérias analisadas de 01.05.2021 a 16.08.2021;
fazer levantamento do quantitativo de processos físicos que tramitaram na 
coNJUr/SETraN - período de 01.05.2021 a 16.08.2021;
incentivar servidores a realizarem capacitação, consoante à meta de 40h/
servidor.

Núcleo consultivo da administração direta – 
NUcad/ SEMaS

analisar 500 processos administrativos das agendas verde, marrom, branca 
e vermelha que demandam pronunciamento jurídico;
Garantir a participação dos Técnicos de Procuradoria em cursos de capa-
citação;
analisar 420 (quatrocentos e vinte) processos administrativos punitivos;
Participar da elaboração e/ou revisão de minutas de atos normativos e/
ou manuais;
Elaborar material didático jurídico/ambiental para a SEMaS.

regional - Marabá

Criar fluxograma do atendimento na CAMPGE-Marabá;
acompanhar propostas de acordo relativas a processos da caMPGE-Mara-
bá, período de 1º.05 a 20.08.2021;
fazer levantamento do percentual de processos com acordos efetivados;
Sistematizar dados em planilhas e gráficos;
reduzir em 20% o consumo de papel, comparativamente aos resultados 
de 2020;
Manter a política se incentivo à capacitação dos servidores.

regional - Santarém

digitalizar os processos relativos às ações de inventário e fiscais (con-
tencioso);
incluir os processos digitalizados na Pasta fTP da regional Santarém;
Enviar às respectivas secretarias das setorizadas inventário (PdM) e con-
tenciosos (fiscal), em Belém.

Protocolo: 660891

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 259/2021 – PGe.G.  Belém (Pa), 26 de maio de 2021.
o ProcUrador-GEral do ESTado, no uso de suas atribuições legais
rESolVE:
i - dESiGNar, o servidor Eder lima dos Santos, assessor, matrícula nº 
5892315/2, para acompanhar e fiscalizar a prestação de serviço de mon-
tagem de um arquivo deslizante que será realizado pela empresa J. P. 
dE SoUZa, cNPJ: 27.774.271/0001-50, oriundo da cotação Eletrônica n° 
004/2021-PGE.
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II - Caberá ao servidor designado neste ato, a obrigação de verificar se a 
prestação do serviço atende as formalidades legais, especialmente no que 
se refere à qualificação e identificação completa do contratado; verificar se 
o cronograma físico-financeiro da execução dos serviços se desenvolvem 
de acordo com a Nota de Empenho; prestar, ao ordenador de despesa, 
informações necessárias ao reajustamento de preços, quando previstos; 
dar ciência ao Procurador-Geral sobre ocorrências que possam ensejar a 
aplicação de penalidades ao contratado, alterações necessárias no objeto; 
atestar a conclusão das etapas ajustadas; prestar informações necessárias 
sobre o andamento da execução contratual; verificar a articulação entre as 
etapas, de modo que os objetivos sejam atingidos; remeter, no 5º dia útil 
do bimestre subsequente, relatório de acompanhamento da execução con-
tratual; certificar o recebimento dos objetos, mediante Atestado de Exe-
cução e de Termo circunstanciado, conforme o disposto no art. 73 da lei 
federal nº 8.666/1993; comunicar ao controle interno, ao Setor Jurídico 
e ao Procurador-Geral quando ocorrerem irregularidades que não tenham 
sido sanadas tempestivamente ou a contento.
iii – dESiGNar como fiscal Substituto o servidor diogo Gomes dos San-
tos, auxiliar Técnico c, matrícula 3158365/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 660884

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terceiro terMo aditiVo ao coNtrato de serVidor teMPorÁrio
coNtrato N° 003/2018-PGe
ParTES: PGE E laUra raQUEl do NaSciMENTo MoNTEiro
fUNÇÃo: Técnicas especializadas, relativas às atividades da Procuradoria-
Geral, nas áreas que demandem conhecimentos jurídicos.
ViGÊNcia: 02.06.2021 a 31.12.2021
ordENador: ricardo NaSSEr SEfEr
terceiro terMo aditiVo ao coNtrato de serVidor teMPorÁrio
coNtrato N° 004/2018-PGe
ParTES: PGE E TiaGo JoSÉ dE MoraES GoMES
fUNÇÃo: Técnicas especializadas, relativas às atividades da Procuradoria-
Geral, nas áreas que demandem conhecimentos jurídicos.
ViGÊNcia: 02.06.2021 a 31.12.2021
ordENador: ricardo NaSSEr SEfEr
terceiro terMo aditiVo ao coNtrato de serVidor teMPorÁrio
coNtrato N° 006/2018-PGe
ParTES: PGE E Maria JUliaNa carValHo caValcaNTE
fUNÇÃo: Técnicas especializadas, relativas às atividades da Procuradoria-
Geral, nas áreas que demandem conhecimentos jurídicos.
ViGÊNcia: 02.06.2021 a 31.12.2021
ordENador: ricardo NaSSEr SEfEr
terceiro terMo aditiVo ao coNtrato de serVidor teMPorÁrio
coNtrato N° 007/2018-PGe
ParTES: PGE E aNa Karla dE oliVEira NoGUEira
fUNÇÃo: Técnicas especializadas, relativas às atividades da Procuradoria-
Geral, nas áreas que demandem conhecimentos jurídicos.
ViGÊNcia: 02.06.2021 a 31.12.2021
ordENador: ricardo NaSSEr SEfEr
terceiro terMo aditiVo ao coNtrato de serVidor teMPorÁrio
coNtrato N° 008/2018-PGe
ParTES: PGE E MaYara SilVa do carMo
fUNÇÃo: Técnicas especializadas, relativas às atividades da Procuradoria-
Geral, nas áreas que demandem conhecimentos jurídicos.
ViGÊNcia: 02.06.2021 a 31.12.2021
ordENador: ricardo NaSSEr SEfEr
terceiro terMo aditiVo ao coNtrato de serVidor teMPorÁrio
coNtrato N° 009/2018-PGe
ParTES: PGE E THUliE KariME rodriGUES loUrENÇo
fUNÇÃo: Técnicas especializadas, relativas às atividades da Procuradoria-
Geral, nas áreas que demandem conhecimentos jurídicos.
ViGÊNcia: 02.06.2021 a 31.12.2021
ordENador: ricardo NaSSEr SEfEr
terceiro terMo aditiVo ao coNtrato de serVidor teMPorÁrio
coNtrato N° 010/2018-PGe
ParTES: PGE E daNiEla corrEa BaSToS
fUNÇÃo: Técnicas especializadas, relativas às atividades da Procuradoria-
Geral, nas áreas que demandem conhecimentos jurídicos.
ViGÊNcia: 02.06.2021 a 31.12.2021
ordENador: ricardo NaSSEr SEfEr
terceiro terMo aditiVo ao coNtrato de serVidor teMPorÁrio
coNtrato N° 011/2018-PGe
ParTES: PGE E MoNiQUE MEirElES fraNco
fUNÇÃo: Técnicas especializadas, relativas às atividades da Procuradoria-
Geral, nas áreas que demandem conhecimentos jurídicos.
ViGÊNcia: 02.06.2021 a 31.12.2021
ordENador: ricardo NaSSEr SEfEr
terceiro terMo aditiVo ao coNtrato de serVidor teMPorÁrio
coNtrato N° 012/2018-PGe
ParTES: PGE E NaTHaliE SilVa MarTiNS
fUNÇÃo: Técnicas especializadas, relativas às atividades da Procuradoria-
Geral, nas áreas que demandem conhecimentos jurídicos.
ViGÊNcia: 02.06.2021 a 31.12.2021
ordENador: ricardo NaSSEr SEfEr

terceiro terMo aditiVo ao coNtrato de serVidor teMPorÁrio
coNtrato N° 013/2018-PGe
ParTES: PGE E caroliNa MEdEiroS MiralHa
fUNÇÃo: Técnicas especializadas, relativas às atividades da Procuradoria-
Geral, nas áreas que demandem conhecimentos jurídicos.
ViGÊNcia: 02.06.2021 a 31.12.2021
ordENador: ricardo NaSSEr SEfEr
terceiro terMo aditiVo ao coNtrato de serVidor teMPorÁrio
coNtrato N° 014/2018-PGe
ParTES: PGE E allaN adYBE PorTEla da SilVa
fUNÇÃo: Técnicas especializadas, relativas às atividades da Procuradoria-
Geral, nas áreas que demandem conhecimentos jurídicos.
ViGÊNcia: 02.06.2021 a 31.12.2021
ordENador: ricardo NaSSEr SEfEr
terceiro terMo aditiVo ao coNtrato de serVidor teMPorÁrio
coNtrato N° 015/2018-PGe
ParTES: PGE E aNaNda aBoiM liMa PErEira
fUNÇÃo: Técnicas especializadas, relativas às atividades da Procuradoria-
Geral, nas áreas que demandem conhecimentos jurídicos.
ViGÊNcia: 02.06.2021 a 31.12.2021
ordENador: ricardo NaSSEr SEfEr
terceiro terMo aditiVo ao coNtrato de serVidor teMPorÁrio
coNtrato N° 017/2018-PGe
ParTES: PGE E GiUliaNNa NEVES SilVa
fUNÇÃo: Técnicas especializadas, relativas às atividades da Procuradoria-
Geral, nas áreas que demandem conhecimentos jurídicos.
ViGÊNcia: 02.06.2021 a 31.12.2021
ordENador: ricardo NaSSEr SEfEr
terceiro terMo aditiVo ao coNtrato de serVidor teMPorÁrio
coNtrato N° 020/2018-PGe
ParTES: PGE E rENaTa MElo doS rEiS MENdES da MoTa
fUNÇÃo: Técnicas especializadas, relativas às atividades da Procuradoria-
Geral, nas áreas que demandem conhecimentos jurídicos.
ViGÊNcia: 02.06.2021 a 31.12.2021
ordENador: ricardo NaSSEr SEfEr
TErcEiro adiTiVo ao coNTraTo dE SErVidor TEMPorário
coNTraTo N° 021/2018-PGE
ParTES: PGE E afoNSo do Socorro MaraMaldo dE aNdradE
fUNÇÃo: Técnicas especializadas, relativas às atividades da Procuradoria-
Geral, nas áreas que demandem conhecimentos jurídicos.
ViGÊNcia: 02.06.2021 a 31.12.2021
ordENador: ricardo NaSSEr SEfEr
terceiro terMo aditiVo ao coNtrato de serVidor teMPorÁrio
coNtrato N° 022/2018-PGe
ParTES: PGE E caMila riBEiro criSPiNo dE SoUZa
fUNÇÃo: Técnicas especializadas, relativas às atividades da Procuradoria-
Geral, nas áreas que demandem conhecimentos jurídicos.
ViGÊNcia: 02.06.2021 a 31.12.2021
ordENador: ricardo NaSSEr SEfEr
terceiro terMo aditiVo ao coNtrato de serVidor teMPorÁrio
coNtrato N° 023/2018-PGe
ParTES: PGE E GaBriEla SilVEira SaNToS
fUNÇÃo: Técnicas especializadas, relativas às atividades da Procuradoria-
Geral, nas áreas que demandem conhecimentos jurídicos.
ViGÊNcia: 02.06.2021 a 31.12.2021
ordENador: ricardo NaSSEr SEfEr
TErcEiro adiTiVo ao coNTraTo dE SErVidor TEMPorário
coNTraTo N° 024/2018-PGE
ParTES: PGE E MariNa TEiXEira aNTUNES
fUNÇÃo: Técnicas especializadas, relativas às atividades da Procuradoria-
Geral, nas áreas que demandem conhecimentos jurídicos.
ViGÊNcia: 02.06.2021 a 31.12.2021
ordENador: ricardo NaSSEr SEfEr

Protocolo: 660897

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

FÉrias
.

Portaria Nº 058/2021-GaB/seac
Belém Pa, 27 de maio de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE 
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo, o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24.01.1994, e
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor MaYcoN 
ValENTE PaNToJa, Matrícula 55588215-3 no período de 01/07/2021 a 
30/07/2021 referente ao período aquisitivo 01/06/2020 a 31/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 27 de maio de 2021.
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 661249
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Portaria Nº 056/2021-GaB/seac
Belém Pa, 27 de maio de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE 
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo, o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 
24.01.1994, e
rESolVE:
coNcEdEr, 15 (quinze) dias iniciais de 01/07/2021 a 15/07/2021 refe-
rente a férias interrompidas, do período aquisitivo 2019/2020, à servidora 
JULIANA MÁRCIA BARROSO, Matrícula 5945669-1, ficando 14 (quatorze) 
dias restantes para ser usufruído em tempo oportuno.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 27 de maio de 2021.
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo
republicado nesta data, por ter saído com incorreções no doe 
34.596, de 27/05/2021

Protocolo: 661182

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 457/2021 – sePLad de 26 de Maio de 2021
a diretora de administração e finanças – SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 9/2021-ccG de 05 de janeiro de 
2021, publicada no Diário Oficial Nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as 
que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE Nº 34.057, de 12 de dezembro de 
2019, e ainda,
coNSidEraNdo o processo N° 2020/563977, de 05 de agosto de 2020;
coNSidEraNdo o disposto no decreto Nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal Nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal Nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rESolVE:
1. dESiGNar o servidor MaXWEll MorEira BarBoSa, funcional Nº 
5890425/3, ocupante do cargo de assessor administrativo, para a função 
de fiscal e o servidor lUiZ EdiValdo cordEiro MoNTEiro, id. fun-
cional Nº 11797/1, ocupante do cargo de auxiliar Técnico, para a função 
de Suplente, devendo ser intermediador substituto entre as partes dos 
Contratos Nº 07/2021 e Nº 09/2021 – SEPLAD, firmado entre a SECRE-
Taria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SEPlad e as 
empresas J lEMoS dE carValHo e W TEdESco rEfriGEraÇÃo EirEli, 
respectivamente.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas à diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 661130

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 447/2021-daF/sePLad, de 26 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/537828,
rESolVE:
coNcEdEr à servidora claUdia rEGiNa do laGo oliVEira, id. funcio-
nal nº 5045339/5, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotada 
na coordenadoria de Saúde ocupacional e Segurança do Trabalho – dSo/
SEPlad, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 14 de junho de 
2021 a 13 de julho de 2021, referente ao triênio de 02 de janeiro de 2011 
a 01 de janeiro de 2014.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 660898

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 458/2021-daF/sePLad, de 27 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o laudo Médico n°: 74672, e os termos do Processo nº 
2021/564418,
r E S o l V E:
forMaliZar a prorrogação de 60 (sessenta) dias de licença para Tra-
tamento de Saúde à servidora SilVia NaZarE MENdES dE fariaS, id. 
funcional nº. 4162/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lo-
tada na coordenadoria de Saúde ocupacional e Segurança do Trabalho, no 
período de 01/05/2021 a 29/06/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 27 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 661224
Portaria Nº 450/2021-daF/sePLad, de 26 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o laudo Médico n°: 74815, e os termos do Processo nº 
2021/496365.
rESolVE:
forMaliZar a concessão de 03 (três) dias de licença para Tratamento de 
Saúde à servidora Marcia MoNica BENTES cHaVES, ident. funcional  nº 
3213382/1 ocupante do cargo de Técnico em administração, lotada na coor-
denadoria de contratos e convênios, no período de 06/04/2021 a 08/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 661011
Portaria Nº 451/2021-daF/sePLad, de 26 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o laudo Médico n°: 74811, e os termos do Processo nº 
2021/496524,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 26 (vinte e seis) dias de licença para Trata-
mento de Saúde ao servidor aNToNio Maria dE liMa cordEiro, id. fun-
cional nº. 57188630/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
lotado na coordenadoria de Gestão e Pessoas, no período de 11/04/2021 
a 06/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 661013
Portaria Nº 453/2021-daF/sePLad, de 26 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas 
pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o laudo Médico n°: 74792, e os termos do Processo nº 
2021/508279,
rESolVE:
forMaliZar a concessão de 25 (vinte e cinco) dias de licença para Tra-
tamento de Saúde, a servidora liliaN laZar MaSSoUd, ident. funcional 
nº 5675340/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotada 
na coordenadoria de Patrimônio Mobiliário/dGP/SEPlad, no período de 
13/04/2021 a 07/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 661015
Portaria Nº 448/2021-daF/sePLad, de 26 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
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coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o laudo Médico n°: 73841, e os termos do Processo nº 
2021/496188,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 12 (doze) dias de licença para Tratamento de 
Saúde ao servidor GilSoN oliVEira PENNa, id. funcional nº. 5183820/2, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, lotado na coordenadoria 
de logística e Gestão, no período de 01/03/2021 a 12/03/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 660994

aViso de LicitaÇÃo
.

eXtrato de editaL PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2021 – sePLad - Pa
Processo nº 2021/180237
PUBLicaÇÃo
a Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad co-
munica que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, conforme abaixo:
OBJETO: aquisição de lâmpadas LED fluorescente HO bivolt para atender a de-
manda da Estação cidadania localizada nas dependências do Shopping Pátio Be-
lém, nas quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 14 de junho de 2021.
Hora dE aBErTUra: 10:00h (Horário de Brasília).
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.gov.br/compras
UaSG: 927843 - Secretaria de Estado de Planejamento e administração – 
SEPlad (Travessa do chaco, 2350, cEP. 66.093 - 542, Marco, Belém-Pa)
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: Será a partir da disponibilização do Edital 
no coMPraSNET, do dia 28/05/2021, até o dia 14/06/2021.
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal - coMPraSNET, no endereço www.gov.br/compras e no Portal Ele-
trônico de compras do Governo do Estado do Pará - coMPraSPará, no 
endereço www.compraspara.pa.gov.br.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 661187

diÁria
.

Portaria Nº 460/2021-daF/sePLad, de 27 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas 
pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, o Processo PaE nº 2021/545794 de 21.05.2021;
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores andré colino da Silva, id. funcional nº 
5949841/1, ocupante do cargo de Secretário de diretoria e luana Tavei-
ra dos Santos leite, id. funcional nº 5954771/1 ocupante do cargo de 
assessor, a viajarem para Marabá e Parauapebas/Pa no período de 05 a 
09.06.2021, a fim de fazerem cobertura jornalística das atividades da Es-
tação cidadania e, também, do concurso da Policia Militar do Estado, todos 
lotados na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, confor-
me solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 4 e ½ (quatro e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 27 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 661132
Portaria Nº 459/2021-daF/sePLad, de 26 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças, no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas 
pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, o Processo PaE nº 2021/538629, de 19.05.2021;
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor Kleber augusto lara da costa , id. funcional nº 
5946311/2, ocupante do cargo de coordenador de apoio a Estação ci-
dadania, a viajar para Marabá e Parauapebas/Pa, no período de 05 a 
11.06.2021, a fim de realizar eventos institucionais nas referidas Municipa-
lidades e, também, o servidor anderson Monteiro correa, id funcional nº 
57218619/ 1, ocupante do cargo de Motorista, que o conduzirá à referida 
cidade, todos lotados na Secretaria de Estado de Planejamento e adminis-
tração, conforme solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 6 e ½(seis e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 661140

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 456/2021-daF/sePLad, de 26 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 85 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o atestado Médico de 15/02/2021, e os termos do Pro-
cesso nº 2021/566873;
rESolVE:
forMaliZar a concessão de 05 (cinco) dias de licença para acompa-
nhar Pessoa da família, ao servidor JoSE iSaac alVarEZ ElarraT, id. 
funcional nº. 8002045/2, ocupante do cargo de coordenador, lotado na 
coordenadoria de Sistema de informação, no período de 15/02/2021 a 
19/02/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento e administração, 26 de Maio de 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 661019

Portaria Nº 139, de 27 de Maio de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1518, de 29 de abril de 2021, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021 e, considerando 
o(s) decreto(s) n° 1600, de 27/05/2021 e 1602, de 27/05/2021.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 139, de 27 de Maio de 2021

árEa/UNidadE orÇa-
MENTária/GrUPo dE 

dESPESa/SUBGrUPo dE 
dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

dEfESa Social
cBM

outras despesas 
correntes 870.860,00 0,00 0,00 0,00 870.860,00

despesas ordinárias
 0106 514.000,00 0,00 0,00 0,00 514.000,00
 0306 356.860,00 0,00 0,00 0,00 356.860,00

SEaP
outras despesas 

correntes 2.816,00 0,00 0,00 0,00 2.816,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) cPc
 0101 2.816,00 0,00 0,00 0,00 2.816,00

SEGUP
outras despesas 

correntes 0,00 401.609,00 401.609,00 401.609,00 1.204.827,00

contrato Global
 0101 0,00 401.609,00 401.609,00 401.609,00 1.204.827,00

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico
EMaTEr-alTaMira
outras despesas 

correntes 0,00 5.642,00 0,00 0,00 5.642,00

despesas ordinárias
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) EMaTEr

 0261 0,00 5.642,00 0,00 0,00 5.642,00

EMaTEr-caPaNEMa

outras despesas 
correntes 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00

despesas ordinárias
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) EMaTEr
 0261 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00

EMaTEr-coNc.araGUaia

outras despesas 
correntes 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
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despesas ordinárias
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) EMaTEr
 0261 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

EMaTEr-Sao M.GUaMa
outras despesas 

correntes 0,00 15.942,00 0,00 0,00 15.942,00

despesas ordinárias
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) EMaTEr
 0261 0,00 15.942,00 0,00 0,00 15.942,00

fdE
inversões financeiras 1.103.849,99 0,00 0,00 0,00 1.103.849,99

dEa
 0301 1.103.849,99 0,00 0,00 0,00 1.103.849,99

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

NGTM
investimentos 4.774.771,20 0,00 0,00 0,00 4.774.771,20

obras e instalações
 0130 4.760.670,20 0,00 0,00 0,00 4.760.670,20

outras despesa de inves-
timentos

 0101 14.101,00 0,00 0,00 0,00 14.101,00
SETraN

investimentos 15.199.100,64 0,00 0,00 0,00 15.199.100,64
Equipamentos e Material 

Permanente
 0301 11.151.745,72 0,00 0,00 0,00 11.151.745,72

obras e instalações
 0130 305.541,41 0,00 0,00 0,00 305.541,41
 0324 3.741.813,51 0,00 0,00 0,00 3.741.813,51

PolÍTica Social
fHcGV

outras despesas 
correntes 66.728,46 0,00 0,00 0,00 66.728,46

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 66.728,46 0,00 0,00 0,00 66.728,46

PolÍTica SÓcio-cUl-
TUral
fcP

outras despesas 
correntes 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

despesas ordinárias
 0301 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

SEcUlT
outras despesas 

correntes 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00

contrato Estimativo
 0101 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

despesas ordinárias
 0101 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

SEEl
outras despesas 

correntes 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

despesas ordinárias
 0301 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

casa Militar
outras despesas 

correntes 1.069.733,00 324.800,00 324.800,00 325.400,00 2.044.733,00

contrato Estimativo
 0301 845.237,00 169.800,00 169.800,00 165.400,00 1.350.237,00

contrato Global
 0301 46.200,00 0,00 0,00 0,00 46.200,00

despesas ordinárias

 0301 178.296,00 155.000,00 155.000,00 160.000,00 648.296,00

ProGraMa/orGÃo foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

agricultura, Pecuária, 
Pesca e aquicultura 0,00 34.884,00 0,00 0,00 34.884,00

EMaTEr-alTaMira

ProViSÃo rEcEBida 
do(a) EMaTEr

 0261 0,00 5.642,00 0,00 0,00 5.642,00

EMaTEr-caPaNEMa

ProViSÃo rEcEBida 
do(a) EMaTEr

 0261 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00

EMaTEr-coNc.araGUaia

ProViSÃo rEcEBida 
do(a) EMaTEr

 0261 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

EMaTEr-Sao M.GUaMa

ProViSÃo rEcEBida 
do(a) EMaTEr

 0261 0,00 15.942,00 0,00 0,00 15.942,00

cultura 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00

fcP

 0301 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

SEcUlT

 0101 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00

desenvolvimento Urbano - 
Habitação, Saneamento  e 

Mobilidade 
4.774.771,20 0,00 0,00 0,00 4.774.771,20

NGTM

 0101 14.101,00 0,00 0,00 0,00 14.101,00

 0130 4.760.670,20 0,00 0,00 0,00 4.760.670,20

Esporte e lazer 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

SEEl

 0301 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

Governança Pública 245.536,00 0,00 0,00 0,00 245.536,00

casa Militar

 0301 245.536,00 0,00 0,00 0,00 245.536,00

indústria, comércio, 
Serviços e Turismo 1.103.849,99 0,00 0,00 0,00 1.103.849,99

fdE

 0301 1.103.849,99 0,00 0,00 0,00 1.103.849,99

infraestrutura e logística 4.047.354,92 0,00 0,00 0,00 4.047.354,92

SETraN

 0130 305.541,41 0,00 0,00 0,00 305.541,41

 0324 3.741.813,51 0,00 0,00 0,00 3.741.813,51

Manutenção da Gestão 12.849.618,72 324.800,00 324.800,00 325.400,00 13.824.618,72

casa Militar

 0301 824.197,00 324.800,00 324.800,00 325.400,00 1.799.197,00

cBM

 0106 514.000,00 0,00 0,00 0,00 514.000,00

 0306 356.860,00 0,00 0,00 0,00 356.860,00

SEaP

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) cPc

 0101 2.816,00 0,00 0,00 0,00 2.816,00

SETraN

 0301 11.151.745,72 0,00 0,00 0,00 11.151.745,72

Saúde 66.728,46 0,00 0,00 0,00 66.728,46

fHcGV

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0349 66.728,46 0,00 0,00 0,00 66.728,46

Segurança Pública 0,00 401.609,00 401.609,00 401.609,00 1.204.827,00

SEGUP

 0101 0,00 401.609,00 401.609,00 401.609,00 1.204.827,00
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foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         916.917,00 401.609,00 401.609,00 401.609,00 2.121.744,00

0106 - rEcUr.ProV.dE 
TraNSf.coNVENioS E 

oUTroS.                    
514.000,00 0,00 0,00 0,00 514.000,00

0130 - oPEracoES dE 
crEdiTo iNTErNaS                               5.066.211,61 0,00 0,00 0,00 5.066.211,61

0261 - rEc.ProP.dirETa-
MENTE arrEc.PElo orG.

adM.iNdir               
0,00 34.884,00 0,00 0,00 34.884,00

0301 - recursos ordinários 15.350.328,71 324.800,00 324.800,00 325.400,00 16.325.328,71
0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
356.860,00 0,00 0,00 0,00 356.860,00

0324 - royaltie Mineral 3.741.813,51 0,00 0,00 0,00 3.741.813,51
0349 - fES - SUS / fundo 

a fundo 66.728,46 0,00 0,00 0,00 66.728,46

ToTal 26.012.859,29 761.293,00 726.409,00 727.009,00 28.227.570,29

Protocolo: 661354

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

Portaria nº 062 de 27 de Maio de 2021
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado - ioE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 24 de 
janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial n.º 33.790 de 25 de Janeiro 
de 2019. 
 resolve:
Exonerar o servidor, claUdoMiro GrEGÓrio doS SaNToS NETo, 
Matricula nº 5930727/2, do cargo em comissão GEP-daS-011.2, 
SUPErViSor i, a contar de 31.05.2021.
Nomear, rodriGo da SilVa oliVEira, para o cargo em comissão GEP-
daS-011.2, SUPErViSor i, a contar de
01.06.2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra.
Presidente.

Protocolo: 661350

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

FÉrias
.

Portaria Nº 297 de 27 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o decreto nº 1.462/2021, de 14/04/2021, publicado no 
doE nº 34.550, de 13/04/2021, que disciplina o fracionamento de férias, 
previstas no art. 74 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, no âmbito da admi-
nistração direta, autarquias e fundações Públicas;
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo Eletrônico nº 2021/497199, de 
10/05/2021, que dispõe sobre concessão de férias fracionadas de servidor.
rESolVE:
i – coNcEdEr 30 (trinta) dias de gozo de férias, nos períodos de 
28/06/2021 a 12/07/2021 e 08/09/2021 a 22/09/2021, à servidora Simo-
ne ferreira lobão Moreira, matrícula 54186002/2, ocupante do cargo de 
Procuradora, lotada na coordenadoria do contencioso, referente ao perío-
do aquisitivo 01/11/2019 a 31/10/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 27 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 661061

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de coNtrato
contrato administrativo: 025/2021
cotação Eletrônica nº 06/2021
Processo: 2020/859649
data da assinatura: 24/05/2021
Vigência: 25/05/2021 a 24/05/2022
Exercício: 2021 e 2022
objeto: o presente contrato tem como objeto aquisição de carimbos, sob 
demanda, para atender a necessidade do instituto de Gestão Previdenci-
ária do Estado do Pará, conforme quantidade e especificações constantes 
em Termo de referencia

o custo global deste contrato administrativo é de r$ 15.460,00 (Quinze 
mil quatrocentos e sessenta reais).
contratado.  : rcN coMErcio E SErViÇoS lTda, com sede na rua 1º de 
Março, 239, loja 06, centro – cEP 66.019-090, Belém - Pará, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº. 02.055.122/0001-00, neste ato representado por JoSÉ 
lUiZ SoUZa,
dê-se- ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 26 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 660885

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 094/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BrEJo GraNdE do araGUaia E a 
EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado do Pará – EGPa.
oBJETo: Garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
cláUSUla QUarTa – da ViGÊNcia: o presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.
daTa da aSSiNaTUra: 26/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sr. Jesualdo Nunes Gomes – Prefeito do 
Município de BrEJo GraNdE do araGUaia/Pa.
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 095/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE aNaJáS E a EScola dE GoVErNaN-
Ça PÚBlica do ESTado do Pará – EGPa.
oBJETo: Garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
cláUSUla QUarTa – da ViGÊNcia: o presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.
daTa da aSSiNaTUra: 27/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sr. Vivaldo Mendes da conceição – Prefeito 
do Município de aNaJáS/Pa.
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 096/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BrEVES E a EScola dE GoVErNaN-
Ça PÚBlica do ESTado do Pará – EGPa.
oBJETo: Garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
cláUSUla QUarTa – da ViGÊNcia: o presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.
daTa da aSSiNaTUra: 27/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sr. José antônio azevedo leão – Prefeito do 
Município de BrEVES/Pa.

Protocolo: 661124

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 979 de 26 de Maio de 2021.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (republicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
 art.1º- dESiGNar as servidoras roSÂNGEla Socorro PEiXoTo JUcá, 
Técnica, Identificação Funcional n° 0323358803 e ELIZANEIDE DE SOUZA 
LOPES, Gerente Fazendária, Identificação Funcional n° 5717351202, am-
bas lotadas na célula de Gestão e apoio logístico - cGal, para atuarem, 
respectivamente, como fiscal Titular e fiscal Substituto do 5° TErMo adi-
TIVO AO CONTRATO Nº 001/2019/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE 
ESTado da faZENda/SEfa e a officE SErVicE TErcEiriZaÇÃo dE MÃo 
dE oBra EirEli
art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 660883
Portaria Nº 978 de 26 de Maio de 2021.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (republicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
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r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar os servidores lUZia TÂNia MoTa BErNardES, ad-
ministradora/Gerente de administração, com identidade funcional: 
033406000-2, para atuar como fiscal Titular e Maria do Socorro Sil-
Va, assistente administrativo, com identidade funcional: 0513856601, 
para atuar como fiscal substituto, ambas lotadas na CERAT - Santarém, 
para atuarem respectivamente o 04º TAC Nº 026/2018/SEFA, firmado en-
tre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda/SEfa e a empresa, iNTEGral 
diSTriBUidora dE ProdUToS aliMENTÍcioS EirEli, referente ao for-
necimento de água natural mineral, em garrafões de 20 (vinte) litros, para 
a cEraT Marabá, Santarém e a cEcoMT carajás, tem por objeto a prorro-
gação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, com início em 
29 de maio de 2021 e término em 28 de maio de 2022.
art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 660887
diretoria de adMiNistraÇÃo/seFa

Portaria Nº 919 de 20 de Maio de 2021
coNcEdEr 03 (três) dias de licença para Tratamento de Saúde, a ser-
vidora EliZaNEidE dE SoUZa loPES, Gerente fazendário, id func nº 
57173512/2, lotada na célula de Gestão de apoio logístico, no período de 
03/05/2021 a 05/05/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 920 de 20 de Maio de 2021
coNcEdEr 07 (sete) dias de licença para Tratamento de Saúde, a ser-
vidora EliZaNEidE dE SoUZa loPES, Gerente fazendário, id func nº 
57173512/2, lotada na célula de Gestão de apoio logístico, no período de 
06/05/2021 a 12/05/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 946 de 21 de Maio de 2021
aUToriZar, o afastamento do servidor WaGNEr YUicHi caPElli, id func 
nº 5818044/6, assistente Técnico de informática, lotado na diretoria de 
Gestão contábil e fiscal, no período de 08/05/2021 a 15/05/201, em razão 
de casamento.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 947 de 21 de Maio de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 04/05/2021, do gozo 
das férias do servidor PaUlo cEZar fErrEira dE oliVEira, Motorista, 
id func nº 2005638/2, lotado na cEcoMT de carajás, concedidas pela 
PorTaria Nº 537 de 22/03/2021, publicada no doE nº 34.539 de 
31/03/2021, referente ao exercício de 01/04/2020 a 31/03/2021, os quais 
ficam autorizados para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 950  de 21 de Maio de 2021
EXclUir dos efeitos da PorTaria Nº 753 de 29/04/2021, publicada no 
doE nº 34.569 de 30/04/2021, que concedeu férias aos servidores desta 
Secretaria para o mês de junho/2021, o nome da servidora aNa PaUla 
liMa GoUVEa NoGUEira, id func nº 2984/1, administrador, lotado na 
diretoria do Tesouro Estadual.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

errata
de ordem,
Portaria Nº 381 de 18/05/2021, publicada no doe nº 34.589 de 
20/05/2021.
servidora roSiMEirE do Socorro NoGUEira da SilVa
onde se lê: período de 17/05/2021 a 15/06/2021
Leia-se: período de 19/05/2021 a 17/06/2021.

errata
de ordem,
Portaria Nº 773 de 03/05/2021, publicada no doe nº 34.582 de 
13/05/2021.
servidora fraNciNETE SoarES doS SaNToS
onde se lê: 04 (quatro) dias
Leia-se: 10 (dez) dias.

errata
de ordem,
Portaria Nº 687 de 19/04/2021, publicada no doe nº 34.582 de 
13/05/2021.
servidor aNToNio PEdro crUZ da SilVa
onde se lê: período de 27/01/2021 a 15/01/2021
Leia-se: período de 27/01/2021 a 15/02/2021.

errata
de ordem,
Portaria Nº 372 de 11/05/2021, publicada no doe nº 34.587 de 
18/05/2021.
servidor JoSE Maria liMa GoMES
onde se lê: triênio de 19/06/1998 a 16/06/2001
Leia-se: triênio de 17/06/1998 a 16/06/2001.

Protocolo: 661014
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 400 de 24 de Maio de 2021
coNcEdEr à servidora aNGEla criSTiNa aQUiNo dE caMPoS MaToS, 
auditor fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5858151/1, lotada na di-
retoria de Tecnologia da informação, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 05/07/2021 a 04/08/2021, correspondentes ao triênio de 
13/05/2011 a 12/05/2014.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Portaria Nº 399 de 24 de Maio de 2021
coNcEdEr à servidora EliZa dE faTiMa BiTTENcoUrT, datilografo, id 
func nº 3244849/2, lotada na cEcoMT, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 10/06/2021 a 09/07/2021, correspondentes ao triênio de 
01/08/2011 a 31/07/2014.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 398 de 24 de Maio de 2021
coNcEdEr à servidora BENEdiTa NaZarE doS SaNToS PErEira, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5721385/1, lotada na célula de 
Planejamento, Monitoramento e Estudos Técnicos de fiscalização/dfi, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 25/05/2021 a 23/06/2021, 
correspondentes ao triênio de 15/12/2016 a 14/12/2019.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 396 de 24 de Maio de 2021
coNcEdEr à servidora aNa do Socorro coUTiNHo dE MESQUiTa, au-
ditor fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5519756/1, lotada na dire-
toria de Tributação, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 
07/06/2021 a 05/08/2021, correspondentes aos triênios de 06/08/2011 a 
05/08/2014 e 06/08/2014 a 05/08/2017.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 397 de 24 de Maio de 2021
coNcEdEr ao servidor lUiZ claUdio JorGE cardoSo, agente adminis-
trativo, id func nº 5154812/1, lotada na célula de Programação, contro-
le e avaliação das ações fiscais/dfi, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 15/06/2021 a 14/07/2021, correspondentes ao triênio de 
02/07/1993 a 01/07/1996.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 402 de 24 de Maio de 2021
coNcEdEr à servidora claUdEliNa dE aQUiNo rodriGUES, assisten-
te administrativo, id func nº 3220/1, lotada na cEraT de Santarém, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 01/07/2021 a 30/07/2021, 
correspondentes ao triênio de 02/05/2003 a 01/05/2006.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 401 de 24 de Maio de 2021
coNcEdEr ao servidor oSValdo NicolaU MoNTEiro corrEa, assis-
tente administrativo, id func nº 3249522/1, lotado na cEraT de Bre-
ves, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 14/05/2021 a 
12/07/2021, correspondentes ao triênio de 12/07/1997 a 11/07/2000.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 403 de 24 de Maio de 2021
coNcEdEr à servidora Maria da PiEdadE SaNToS da coNcEiÇao, Téc-
nico em Gestão Pública, id func nº 5149673/1, lotada na diretoria do 
Tesouro/SaT, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 05/07/2021 
a 03/08/2021, correspondentes ao triênio de 04/10/2008 a 03/10/2011.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 395 de 24 de Maio de 2021
coNcEdEr ao servidor aNToNio JoSE TaVarES HENriQUES, fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 46396/1, lotado na cEcoMT, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, no período de 28/06/2021 a 27/07/2021, correspon-
dentes ao triênio de 01/09/1996 a 31/08/1999.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 394 de 24 de Maio de 2021
coNcEdEr ao servidor MaUro GaMa ToBiaS, administrador, id func 
nº 4065/1, lotado na coordenação de assuntos fazendários Estratégi-
cos, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 05/07/2021 a 
02/09/2021, correspondentes ao triênio de 13/06/2007 a 12/06/2010.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 660965

coNtrato
.

coNtrato: 037/2021/seFa.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 011/2021/SEfa
Manifestação Jurídica: 064/2021/coNJUr/SEfa e 216/2021/coNJUr/SEfa
objeto: contratação de serviços de segurança eletrônica, com atendimento de 
ocorrências associado ao patrulhamento móvel / pronta resposta, envolven-
do fornecimento em comodato dos equipamentos, instalação, manutenção e 
monitoramento 24 horas de sistemas de alarme, todos os dias da semana, 
inclusive finais de semana, feriados e feriados regimentais, para atender às 
necessidades de segurança desta Secretaria de Estado da fazenda.
data da assinatura: 27/05/2021
Vigência: 27/05/2021 a 27/05/2022.
Valor Total Global: r$ 32.150,00
funcional Programática/ atividade: 17101.04.122.1297.8338
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da fazenda
função: 04 - administração
Sub-função: 122 - administração Geral
Programa: 1297 - Manutenção da Gestão
atividade: 8338 - operacionalização das ações administrativas
Natureza da despesa: 33.90.39 - outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
Valor Total Global:r$ 32.150,00
fonte de recursos: 0101 - recursos ordinários
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contratada: PrEMiEr SEGUraNÇa ElETrÔNica lTda, inscrita sob cNPJ/
Mf nº 05.814.441/0001-40, estabelecida na rua cristina, 170 Bairro an-
chieta, cEP 30310-692 em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, fones: 
(27) 3359-0378 e (91) 3347-8018.
ordenador: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo.

Protocolo: 661117

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, EM EXErcÍcio, No USo daS 
aTriBUiÇÕES QUE lHES SÃo coNfEridaS PEla PorTaria Nº 639 dE 
09/11/2020 (PUBlicada No d.o.E. Nº 34.399, ProTocolo Nº 598599 
dE 10/11/2020),
coNSidEraNdo o resultado de julgamento pelo Pregoeiro para o Processo 
licitatório nº 2020/636022, referente ao Pregão Eletrônico 012/2021 e em 
consonância com a manifestação jurídica nº 164/2021/coNJUr, cujo obje-
to é contratação de Empresa Especializada Para Serviços de Natureza con-
tinuada em instalação, e Manutenção Eletromecânica de Grupo Motorge-
rador de Energia incluindo Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva, 
com fornecimento de Peças para 10 (dez) Grupos Geradores das Unidades 
fazendárias, conforme detalhamento constante do Termo de referência.
coNSidEraNdo os princípios estabelecidos na lei federal nº 8.666, de 
21.06.1993, decreto 10.024/2019 e suas alterações, no que se refere à le-
galidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, probidade administrativa 
e eficiência ao procedimento adotado e  em conformidade com  a manifes-
tação jurídica nº 164/2021/coNJUr, cujo objeto contratação de Empre-
sa Especializada Para Serviços de Natureza continuada em instalação, e 
Manutenção Eletromecânica de Grupo Motorgerador de Energia incluindo 
Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva, com fornecimento de Pe-
ças para 10 (dez) Grupos Geradores das Unidades fazendárias, conforme 
detalhamento constante do Termo de referência, em conformidade com 
resultado do Pregão Eletrônico 012/2021.
r E S o l V E:
1- HoMoloGar a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 012/2021, 
tipo Menor Preço Por lote;
2 - adJUdicar o resultado do julgamento proferido pelo Pregoeiro referente 
ao Processo licitatório nº 2020/636022, Pregão Eletrônico 012/2021-SEfa/Pa, 
sendo consagrada vencedora no lote 01 e 02 a empresa KariSTEN coMErcio E 
SErVicoS MEcaNicoS E ElETricoS lTda de cNPJ sob nº 05.970.357/0001-16 
ofertando o valor total de r$ 272.992,68 (duzentos e setenta e dois mil novecen-
tos e noventa e doi reais e sessenta e oito centavos).
Este instrumento foi publicado nesta data, por esta secretaria, de modo a 
tornar público o resultado do certame licitatório, como também, produzir 
seus legítimos e ulteriores de direito.
Belém (Pa), 20 de maio de 2021.
anidio Moutinho
diretor de administração em Exercício- SEfa/Pa

Protocolo: 661039

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

o ilmo. sr. Francisco assis carolino Junior, coordenador da cEraT 
Paragominas, desta Secretaria de Estado da fazenda, NoTifica aos ti-
tulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo relacionada, nos 
termos dos artigos 11 da lei nº. 6.182/98 e dos artigos 65 e 66 da lei nº. 
5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, aprovado pelo 
decreto nº. 4.676/01, a abertura de procedimento administrativo tributá-
rio cuja finalidade é Ação Fiscal de Rotina ou Pontual, na forma do art. 14, 
§ 3o, iii da lei 6.182/98.
razão Social: coMErcial icoMPi - coMErcio aTacado E rEPrESENTa-
ÇÃo lTda (icoMPi coMErcial)).
inscrição Estadual: 15.668.088-2
Notificação Fiscal no 08.2020.82.0000047-7 - Período: De 04/2020 até 04/2020.
auditor fiscal solicitante: raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira loPES, Matrí-
cula No 0585798801.
documentos solicitados:
- coNTraTo Social E alTEraÇÕES
 - liVro caiXa
- liVro dE rEGiSTro dE ENTradaS
- NoTaS fiScaiS dE ENTradaS
- NoTaS fiScaiS dE SaÍda
Local p/ apanhar a Ordem de Serviço e a Notificação Fiscal: AV. PRESIDEN-
TE VarGaS, S/N – Paragominas – Pa, fone: (91)3729-3730/0880.
a presente NoTificaÇÃo não enseja, por si, penalidades, porém tem o 
condão de cientificar, desde logo, que a presente medida caracteriza o 
início da ação fiscal pertinente, visando ao interesse do Erário Estadual.
No caso de haver aplicação de penalidades, no decorrer da ação fiscal, 
será o contribuinte notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data em que se considera notificado, na forma do Art. 14, § 3o, III da 
lei no 6.182/98, efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a interpor 
impugnação.
francisco assis carolino Junior
coordenador da cEraT Paragominas

Protocolo: 661101
o ilmo. sr. Francisco assis carolino Junior, coordenador da cEraT 
Paragominas, desta Secretaria de Estado da fazenda, NoTifica aos ti-
tulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo relacionada, nos 
termos dos artigos 11 da lei nº. 6.182/98 e dos artigos 65 e 66 da lei nº. 
5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, aprovado pelo 
decreto nº. 4.676/01, a abertura de procedimento administrativo tributá-
rio cuja finalidade é Ação Fiscal de Rotina ou Pontual, na forma do art. 14, 
§ 3o, iii da lei 6.182/98.

razão Social: SErraria PriME EirEli (SErraria PriME)
inscrição Estadual: 15.664.818-0
Notificação Fiscal no 08.2020.82.0000048-5- Período: De 01/2020 até 
05/2020.
auditor fiscal solicitante: raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira loPES, Matrí-
cula No 0585798801.
documentos solicitados:
- coNTraTo Social E alTEraÇÕES
 - liVro caiXa
- liVro dE rEGiSTro dE ENTradaS
- NoTaS fiScaiS dE ENTradaS
- NoTaS fiScaiS dE SaÍda
Local p/ apanhar a Ordem de Serviço e a Notificação Fiscal: AV. PRESIDEN-
TE VarGaS, S/N – Paragominas – Pa, fone: (91)3729-3730/0880.
a presente NoTificaÇÃo não enseja, por si, penalidades, porém tem o 
condão de cientificar, desde logo, que a presente medida caracteriza o 
início da ação fiscal pertinente, visando ao interesse do Erário Estadual.
No caso de haver aplicação de penalidades, no decorrer da ação fiscal, 
será o contribuinte notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data em que se considera notificado, na forma do Art. 14, § 3o, III da 
lei no 6.182/98, efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a interpor 
impugnação.
francisco assis carolino Junior
coordenador da cEraT Paragominas

Protocolo: 661104

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101000609 de 27/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003449/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: rones Bahia Borges – cPf: 788.922.602-00
Marca: fiaT/SiENa 1.4 GraNd Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000611 de 27/05/2021 - 
Proc n.º 032021730002227/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: lourenço Pereira costa – cPf: 165.218.202-06
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2 flEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000613 de 27/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003265/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: Gilberto Martins de rezende – cPf: 838.978.447-53
Marca: VW/Gol 1.0 MaNUal Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000615 de 27/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003457/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: Sidney araujo dantas – cPf: 319.327.702-91
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10MT lT1 EcoNoflEX. Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000617 de 27/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003427/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: abilio chagas da cunha – cPf: 409.869.262-72
Marca: fiaT/arGo TrEKKiNG 1.3 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000619 de 27/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000774/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: Joao Evangelista farias – cPf: 371.690.332-91
Marca: cHEV/SPiN 18l MT PrEMiEr NoVa Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000603 de 27/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003437/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 aluizio ferreira de oliveira – cPf: 154.940.712-00
Marca: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT 1.6 flEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000605 de 27/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003308/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: francisco costa da Silva – cPf: 136.966.022-72
Marca: ToYoTa YariS HaTcH Xl coNNEcT 1.5 l aUToMáTico Tipo: Pas/
automóvel
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Portaria n.º202101000607 de 27/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003280/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: Tone de araujo Matos – cPf: 918.239.003-72
Marca: cHEV/TracKEr 12T a NoVa PrEMiEr aUToMáTico Tipo: Pas/au-
tomóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104002462, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003444/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco Jose Nunes Viana – cPf: 595.751.582-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l MT PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520NB115584
Portaria n.º202104002464, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003439/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Benedito Serrao amorim – cPf: 101.002.292-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG157016
Portaria n.º202104002466, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002709/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Edilson Melo Teixeira – cPf: 681.730.322-20
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ9KP575831
Portaria n.º202104002469, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003465/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: renato Martins ribeiro – cPf: 759.325.472-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd13501Yf2280449
Portaria n.º202104002471, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003406/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: roberto Nazare de Jesus – cPf: 595.862.812-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd PlaTiNUM/Pas/automovel/9BrB29BT8f2083519
Portaria n.º202104002473, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003440/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio carlos Henriques da Silva – cPf: 124.317.882-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HJ3341139
Portaria n.º202104002475, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003416/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Paulino ricardo Souza da costa – cPf: 057.943.662-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0JG131791
Portaria n.º202104002477, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003397/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose augusto figueiredo almeida – cPf: 638.396.362-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HK3371812
Portaria n.º202104002479, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000768/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Sampaio de araujo – cPf: 258.080.602-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0lG220439
Portaria n.º202104002481, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003402/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos augusto de Matos ferreira – cPf: 173.937.282-49
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT SiENa El 1.0 flEX/Pas/automovel/8aP37211Zf6125648
Portaria n.º202104002483, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003442/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Tereza cristina duarte correa – cPf: 107.731.692-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/liNEa ESSENcE 1.8/Pas/automovel/9Bd1105Bdc1543591
Portaria n.º202104002485, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 42021730002237/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel Pereira de aguiar – cPf: 163.344.182-20
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lTZ/Pas/automovel/9BGJc75Z0EB291096

Portaria n.º202104002487, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000781/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Marizan Sales de Sousa – cPf: 398.141.732-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG240890
Portaria n.º202104002489, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003441/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: José raimundo Borges ribeiro – cPf: 086.971.592-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HK3378249
Portaria n.º202104002491, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 42021730002233/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Josue rodrigues Pompeu – cPf: 110.406.962-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WK adVEN flEX/Pas/automovel/9Bd373175E5060231
Portaria n.º202104002493, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003473/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: leo de Souza Siqueira – cPf: 379.704.532-87
Marca/Tipo/chassi
VW/foX Tl McV/Pas/automovel/9BWaG45Z0H4043052
Portaria n.º202104002495, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003470/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel Soares de Gos – cPf: 365.818.792-15
Marca/Tipo/chassi
i/lifaN 530 1.5/Pas/automovel/9UK2a3a29f0381165
Portaria n.º202104002497, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 82021730000902/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: domingos Teixeira Martins dos Santos – cPf: 123.532.052-91
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi20flEX/Pas/automovel/9BrBd3HE8K0395619
Portaria n.º202104002499, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 42021730002234/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: fagno Sousa de oliveira – cPf: 647.517.242-15
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi20flEX/Pas/automovel/9BrBd3HE4K0399120
Portaria n.º202104002501, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003400/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jorzeval domingos da Silva costa – cPf: 086.792.902-20
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dlU091048
Portaria n.º202104002503, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 42021730002238/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: augusto Menezes Sales filho – cPf: 206.214.342-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0KG354859
Portaria n.º202104002505, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000773/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Gleiciani ferreira dos Santos – cPf: 574.341.742-34
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa XlS15cNT/Pas/automovel/9BrBc3f34l8092764
Portaria n.º202104002507, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 22021730001894/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: fagner raimundo Souza lopes – cPf: 001.231.172-32
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT acT7/Pas/automovel/9BGJK7520lB171568
Portaria n.º202104002509, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003165/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio charliton da costa Silva – cPf: 753.783.292-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr T a lTZ/Pas/automovel/9BGEN76H0NB105737
Portaria n.º202104002511, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003403/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: luiz Gonzaga Vieira de carvalho – cPf: 049.221.152-34
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XlS/Pas/automovel/9BrB29BT0G2086853
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Portaria n.º202104002513, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000793/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: orlando Vasconcelos campos – cPf: 173.216.892-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd37412fl5107535
Portaria n.º202104002515, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003412/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: laercio cruz ferreira da Silva – cPf: 004.468.742-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT acT7/Pas/automovel/9BGJK7520KB199026
PorTariaS dE rEVoGaÇÃo dE iSENÇÃo dE iPVa – caT
Portaria n.º202104002468, de 27/05/2021 - 
Proc n.º 1220217300007805/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2020 
a 31/12/2020
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de transferência de propriedade em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa qdw6b05.
interessado: alex lima Melo – cPf: 645.835.892-04
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U0JT006515

Protocolo: 661044

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

contrato Nº: 073/2021
objeto: Prestação de suporte técnico e direito de Update (atualização) de 
versão relacionadas aos produtos da oraclE Software Update license & 
Support & Priority Services; atualização Tecnológica e acS Supplemental 
resource for Software.
Valor Global anual: r$-3.928.507,46 (três milhões, novecentos e vinte e 
oito mil, quinhentos e sete reais e quarenta e seis centavos).
data de assinatura: 27.05.2021
Vigência: 27.05.2021 a 26.05.2022
fundamento legal da contratação: inexigibilidade de licitação Nº: 007/2021
contratado: oraclE do BraSil SiSTEMaS lTda.
Endereço: rua doutor José áureo Bustamante, Nº 455 Bairro: Vila São francisco
cEP: 04710-090 São Paulo/SP
Telefone: (11) 3333-1817
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 661116

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

inexigibilidade Nº: 007/2021
data: 27.05.2021
Prazo: 12 (doze) meses
Valor Global anual: r$-3.928.507,46 (três milhões, novecentos e vinte e 
oito mil, quinhentos e sete reais e quarenta e seis centavos).
objeto: Prestação de suporte técnico e direito de Update (atualização) de 
versão relacionadas aos produtos da oraclE Software Update license & 
Support & Priority Services; atualização Tecnológica e acS Supplemental 
resource for Software.
fundamento legal: caput artigo 30 da lei nº 13.303/2016
contratado: oraclE do BraSil SiSTEMaS lTda.
Endereço: rua doutor José áureo Bustamante, Nº 455 Bairro: Vila São 
francisco
cEP: 04710-090 São Paulo/SP
Telefone: (11) 3333-1817
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 661113

oUtras MatÉrias
.

concurso Público 2018
edital de convocação nº 108/2021
convocamos os candidatos, abaixo relacionados, para comparecerem ao 
BaNPará, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para 
tratar de assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
carGo: Técnico Bancário Nível Médio
PoLo iii

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de documentos)

liNErcKY aNdrE cEZar SoarES lUSToSa 75° av. dos ipês, n° 100, Quadra 93 - lotes 24 e 25 - Pa-
rauapebas/Pa

PoLo V

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de documentos)

daNNY aNdErSoN SENa fErrEira 77° Tv. 15 de Novembro, nº 196 – centro – Santarém/Pa

obs.: o não comparecimento dos candidatos, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 28 de maio de 2021.

Protocolo: 661143
PreGÃo eLetrÔNico Por srP Nº 005/2021
o BaNPará S/a comunica que houve formação de cadastro de reserva da 
licitação em epígrafe, conforme item 13.4 do edital, a empresa Y c dE oli-
VEira EirEli foi a única que manifestou interesse, reduzindo seus preços 
ao valor da proposta do licitante vencedor.
Soraya rodrigues
Pregoeira

Protocolo: 661081

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 0357 de 26 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/471742.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora EdiNElZa rodriGUES dE SoUSa, matrícula nº 
5897276/1, lotada no 9º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, para responder 
pelo cargo comissionado de aSSiSTENTE dE cENTro rEGioNal/ daS-3, 
no período de 03.05.2021 a 01.06.2021, em substituição a titular adria-
Na MoNTEiro dE alMEida, matrícula nº 5897264/1, que se encontra em 
gozo de férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
26.05.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 661048

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 121 de 27 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
considerando o que dispõe a Portaria de consolidação nº 02/2017 no ca-
pítulo V – da contratualização, em seu art. 23, item 5;
considerando a PorTaria Nº 852 de 03 de setembro de 2018 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 33.693 de 04 de setembro de 2018, sob o 
protocolo nº 357521, que constituiu a comissão de avaliação do contrato 
assistencial nº 01/2018;
considerando a PorTaria Nº 1.054/2020-GaBiNETE de 18 de dezembro 
de 2020 publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.441 de 21 de dezembro 
de 2020, sob protocolo nº 613609, que substituiu membro da comissão 
representantes da SESPa/11º centro regional de Saúde;
considerando a PorTaria Nº 55 de 29 de março de 2021 publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.537 de 30 de março de 2021, sob protocolo 
nº 640622, que substituiu membro da comissão representante do Hospital 
e Maternidade de angeli (Nome fantasia: Hospital e Maternidade São José);
considerando os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/561053, por meio do Memorando nº 074/2021/doca/11ºcrS/SES-
Pa de 25 de maio de 2021 que solicita a substituição de membro da comis-
são representantes da SESPa/11º centro regional de Saúde.
resolve:
art. 1º Substituir Maria rosália Brito cardoso por Jeane de Morais doura-
do como membro titular da comissão representante da SESPa/11º centro 
regional de Saúde.
Parágrafo Único: a comissão de acompanhamento da contratualização re-
ferente ao contrato assistencial nº 01/2018 celebrado com o Hospital e 
Maternidade de angeli (Nome fantasia: Hospital e Maternidade São José) 
ficará composta pelos membros abaixo:
representantes do Hospital e Maternidade de angeli (Nome fantasia: Hos-
pital e Maternidade São José):
Elizamar Miranda de Sousa – cPf: 356.784.102-53 – Titular;
Sammyres rosanny Gomes frança – cPf: 356.784.102-53 – Titular, e;
lucilha ribeiro Moreira – cPf: 028.794.032-27 – Suplente.
representantes da Secretaria Estadual de Saúde/11º centro regional de Saúde:
Eleny rodrigues Guimarães – Matrícula nº 5113130/1 – Titular;
Jeane de Morais dourado – Matrícula nº 5897742/1 – Titular, e;
roézer Bandeira lobo – Matrícula nº 0720321/2 – Suplente.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas 
as disposições contrárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, 27 
dE Maio dE 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 661148
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Portaria Nº 122 de 27 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
considerando o que dispõe a Portaria de consolidação nº 02/2017 no ca-
pítulo V – da contratualização, em seu art. 23, item 5;
considerando a PorTaria Nº 853 de 03 de setembro de 2018 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 33.693 de 04 de setembro de 2018, sob o 
protocolo nº 357525, que constituiu a comissão de avaliação do contrato 
assistencial nº 04/2018;
considerando a PorTaria Nº 869 de 22 de novembro de 2019 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.068 de 20 de dezembro de 2019, sob 
protocolo nº 510108, que substituiu membro da comissão representantes 
da SESPa/11º centro regional de Saúde;
considerando os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/561053, por meio do Memorando nº 074/2021/doca/11ºcrS/SES-
Pa de 25 de maio de 2021 que solicita a substituição de membro da comis-
são representantes da SESPa/11º centro regional de Saúde.
resolve:
art. 1º Substituir Maria rosália Brito cardoso por Jeane de Morais doura-
do como membro titular da comissão representante da SESPa/11º centro 
regional de Saúde.
Parágrafo Único: a comissão de acompanhamento da contratualização re-
ferente ao contrato assistencial nº 04/2018 celebrado com a clínica Monte 
Sinai ficará composta pelos membros abaixo:
representantes da clínica Monte Sinai:
Mara cristina de Souza fernandes – Enfermeira – Titular;
fábia Michelle aquino araújo – Técnica em Enfermagem – Titular, e;
Ângela aparecida Borges de Souza Silva – Técnica em Enfermagem – Suplente.
representantes da Secretaria Estadual de Saúde/11º centro regional de Saúde:
Eleny rodrigues Guimarães – Matrícula nº 5113130/1 – Titular;
Jeane de Morais dourado – Matrícula nº 5897742/1 – Titular, e;
roézer Bandeira lobo – Matrícula nº 0720321/2 – Suplente.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas 
as disposições contrárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, 27 
dE Maio dE 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 661154

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 123 de 27 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outu-
bro de 2013, a cláusula Terceira dos contratos nº 040, 041, 042, 043 e 
044/2021 e os autos do Processo n° 2019/206014;
r E S o l V E:
i – designar o servidor carloS alBErTo da SilVa coSTa, matrícula nº 
54194245-1, para acompanhar, controlar e fiscalizar os contratos acima, 
bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a 
fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no 
âmbito da SESPa, adotando todos os procedimentos necessários e previs-
tos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa, 27 dE Maio dE 2021.

Protocolo: 661239

coNtrato
.

contrato nº 041/2021 – 
Pregão eletrônico nº 043/sesPa/2020-Proc. Nº 2019/206014.
objeto: o objeto do presente contrato é a aquisição de medicamentos para 
suprir as necessidades do Hospital regional de cametá, por um período de 
12 (doze) meses, para atendimento de pacientes, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos no Termo de referência, anexo do Edital.
data da assinatura: 26/05/2021
Vigência: 26/05/2021 a 25/05/2022
Valor Global: r$ 551.248,00
dotação orçamentária: 908288. Elemento de despesa: 339030 e fonte de 
recurso: 0103/0132.
contratada: farMacE - iNdÚSTria QUÍMico-farMacÊUTica cEarENSE lTda
Endereço: rua dr. antônio lirio callou, S/N, KM 02, Bairro Sítio Barreiras, 
cEP 63.180-000, Barbalha/cE.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS-Secretário 
adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 660970
contrato nº 042/2021 – 
Pregão eletrônico nº 043/sesPa/2020-Proc. Nº 2019/206014.
objeto: o objeto do presente contrato é a aquisição de medicamentos para 
suprir as necessidades do Hospital regional de cametá, por um período de 
12 (doze) meses, para atendimento de pacientes, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos no Termo de referência, anexo do Edital.
data da assinatura: 26/05/2021

Vigência: 26/05/2021 a 25/05/2022
Valor Global: r$ 43.232,30
dotação orçamentária: 908288. Elemento de despesa: 339030 e fonte de 
recurso: 0103/0132.
contratada: M M loBaTo coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda
Endereço: rodovia augusto Montenegro, 1331, Bairro: agulha, cEP:66813-
190, Belém/Pa.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS-Secretário 
adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 660971

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 011/sesPa/2020
Processo N°: 2021/439796
objeto: o presente instrumento tem por objeto a adesão da ci nº 
02/2021-GTcaGHMr e das Notas Técnicas nº 02/2021-ddaSS/SESPa e 
03/2021-ddaSS/SESPa (no que couber), publicadas mediante PorTaria 
Nº 416–SESPa de 18.03.2021, no doE nº 34.524 em 18/03/2021, ao 
contrato de Gestão nº 011/SESPa/2020, determinando a contratação de 
54 leitos clínicos covid-19 e 75 leitos de UTi covid-19, no HoSPiTal 
rEGioNal dE iTaiTUBa.
data da assinatura: 26/05/2021
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias
Valor: mantém-se o valor mensal de custeio, qual seja de r$ 10.973.487,81 
(dez milhões, novecentos e setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e 
sete reais e oitenta e um centavos), não sendo necessária a inclusão de 
valores além dos já previstos ao contrato de Gestão vigente;
orçamento: atividade: 7684; Elemento de despesa: 335043; fonte: 0103 
/ 0101 / 0149 / 0349 / 0303 / 0301.
contratado: iNSTiTUTo Social MaiS SaÚdE.
Endereço: rua casa do ator, nº 1117, conjunto 163, 16º andar, Vila olím-
pia, 04.546- 004, no Município São Paulo - SP.
cNPJ: 18.963.002/0001- 41
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros – Secretário adjunto 
de Gestão administrativa.

Protocolo: 660944

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 de diÁria Nº 01/2021, 
cÓdiGo Nº 660636, eM 27/05/2021.
onde se lê: 55589447-2 / ElidiaNE dE carValHo riBEiro
Leia-se: 55589447-2 / ElidiaNE dE carValHo riBEiro / 788.298.102-82
onde se lê: 5916383-2 / iUZENir do Socorro fariaS PaiVa / 5916383-2
Leia-se: 5916383-2 / iUZENir do Socorro fariaS PaiVa / 894.269.242-72
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
dirETora da EScola TÉcNica do SUS-ETSUS/Pa

Protocolo: 661120

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 335 de 27 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) BENEdiTa daS GraÇaS GoMES aSSaYaG matrícula 
5122279-2 cargo de MEdico regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe 
“--”, lotada (o) no (a) UrE MarcElo caNdia 01 (um) mês de licença Prê-
mio, correspondente ao 29.09.14 a 28.09.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.07.21 a 30.07.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 27.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 661135
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Portaria Nº. 336 de 27 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) aNdrEia carla NUNES MoNTEiro dE MoriSSoN faria 
matrícula 5867215-2 cargo de PSicoloGo regime jurídico de Estatutário 
Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) caPS icoaraci 01 (um) mês de li-
cença Prêmio, correspondente ao 14.12.13 a 14.12.16.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.07.21 a 30.07.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 27.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 661176
Portaria Nº. 337 de 27 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, 
a (ao) servidora (o) GEralda da crUZ rodriGUES dE liMa matrícula 
54193799-1 cargo de TEcNico dE PaToloGia cliNica regime jurídico de 
Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) cS Marco 01 (um) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao 29.09.11 a 28.09.14
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.07.21 a 30.07.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 27.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 661199
Portaria Nº. 338 de 27 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) Maria EliZETE PErEira da SilVa matrícula 729388-1 car-
go de aUXiliar dE iNforMáTica regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) cS Marco 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao 13.06.10 a 12.06.13.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.07.21 a 30.07.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 27.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 661275

errata
.

errata
o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 Errata da licença Prêmio PorTaria Nº. 237 dE 14 dE aBril dE 2021, 
publicada no diário oficial N° 34.553 dE 15 dE Maio dE 2021, que 
dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) iZaBEl PErEira dE caMPoS matrícula 722517-1 cargo 
de aGENTE dE SaUdE regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, 
lotada (o) no (a) UrE P.VarGaS 01 (um) mês de licença Prêmio, corres-
pondente ao triênio 13.06.05 a 12.06.98.
onde se lê ao período de 01.07.21 a 30.07.14,
leia-se ao período de 14.07.21 a 12.08.21.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 27.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 661157

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 344 de diária de 27/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora denilda da costa à rede de frio Municipal, 
a fim de realizar entregas de vacinas e insumos de rotina referente ao mês 
de junho via rota: Terra alta, São João da Ponta, curuçá e Marapanim.

origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Terra alta-São João da Ponta-curuçá-Marapanim – Pa, Brasil.
Período: 07/06/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Vítor Jorge fernandes Pereira
cPf: 173.260.952-72
Matrícula: 1086516
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 660888
Portaria Nº 345 de diária de 27/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar entrega de vacinas e insumos de rotina referente ao mês 
de junho na rede de frio Municipal, entrega será realizada via rota: São 
francisco do Pará, igarapé-açú, Maracanã e Mag. Barata.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São francisco do Pará, igarapé-açú, Maracanã, Mag. Barata- Pa- 
Brasil/ Período: 08/06/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidora: denilda da costa Martins Silva | cPf: 394.420.982-68 | Matrí-
cula: 57190559/ cargo: Enfermeira
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 660890
Portaria Nº 343 de diária de 27/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar entrega de vacinas e insumos de rotina referente ao mês 
de junho na rede de frio Municipal, entrega será realizada via rota: Terra 
alta-São João da Ponta-curuçá-Marapanim.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Terra alta- São João da Ponta-curuçá-Marapanim- Pa- Brasil/ Pe-
ríodo: 07/06/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidora: denilda da costa Martins Silva | cPf: 394.420.982-68 | Matrí-
cula: 57190559/ cargo: Enfermeira
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 660886
Portaria Nº 346 de diária de 27/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora denilda da costa à rede de frio Municipal, 
a fim de realizar entregas de vacinas e insumos de rotina referente ao mês 
de junho via rota: São francisco do Pará, igarapé-açú, Maracanã e Mag. 
Barata.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São francisco do Pará, igarapé-açú, Maracanã e Mag. Barata – 
Pa, Brasil.
Período: 08/06/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Vítor Jorge fernandes Pereira
cPf: 173.260.952-72
Matrícula: 1086516
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 660893
Portaria Nº 347 de diária de 27/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar entrega de vacinas e insumos de rotina referente ao 
mês de junho na rede de frio Municipal, entrega será realizada via rota: 
inhangapi e São domingos do capim.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: inhangapi- São domingos do capim Pa- Brasil/ Período: 
09/06/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidora: denilda da costa Martins Silva | cPf: 394.420.982-68 | Matrí-
cula: 57190559/ cargo: Enfermeira
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 660895
Portaria Nº 348 de diária de 27/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora denilda da costa à rede de frio Municipal, 
a fim de realizar entregas de vacinas e insumos de rotina referente ao mês 
de junho via rota: inhangapi e São domingos do capim
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: inhangapi e São domingos do capim – Pa, Brasil.
Período: 09/06/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Edmilson alves cavalcante filho
cPf: 218.055.632-20
Matrícula: 0503399
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 660896
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

errata
.

errata das Portarias de diÁrias do 8ºcrs Nº 061 PUBLica-
da No doe 34.574 eM 06.05.2020 - Protocolo: 652618 e Nº 063 
PUBLicada No doe 34.576 eM 07.05.2020 - Protocolo: 653201.
onde se lê: 10 à 15/05/2021.
Leia-se: 24 à 29/05/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 660945

diÁria
.

Portaria Nº 093 de 27 de Maio de 2021
objetivo: realizar capacitação de agente, supervisor e coordenador de 
campo referente ao programa da dengue.
origem: BrEVES/Pá - PorTEl/Pa.
Servidor (es): Walter Jardel leão da Paes, 11,5 diárias de 07 à 18/06/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 660999
Portaria Nº 092 de 27 de Maio de 2021
objetivo: realizar monitoramento e supervisão nos sistemas de informa-
ções, SisPNcd e SiSaGUa.
origem: BrEVES/Pá - MElGaÇo E PorTEl/Pa.
Servidor (es): João otávio Gomes de oliveira, 5,5 diárias de 07 à 
12/06/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 660997
Portaria Nº 094 de 27 de Maio de 2021
objetivo: Participar da ação de prevenção e controle da raiva Humana e 
animal, em conjunto com os técnicos da coordenação Estadual de Zoono-
zes/SESPa.
origem: BrEVES/Pá - PorTEl/Pa.
Servidor (es): Erickson Nazareno Pina cunha, José leonar Silva dos Pas-
sos, Sebastião roberto da Silva Vaz e rosenildo ribeiro Barbosa, 12,5 di-
árias de 04 à 16/06/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 661071
Portaria Nº 095 de 27 de Maio de 2021
objetivo: realizar atividades de condução de lanchas para transporte ma-
rítimo no translado dos técnicos da coordenação Estadual de Zoonozes/
SESPa e técnicos do 8ºcrS/SESPa, que irão realizar ação de prevenção e 
controle da raiva Humana e animal.
origem: BrEVES/Pá - PorTEl/Pa.
Servidor (es): ailton rodrigues Borges e luiz Santana ferreira, 12,5 diá-
rias de 04 à 16/06/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 661072
Portaria Nº 096 de 27 de Maio de 2021
objetivo: Participar da ação de prevenção e controle da raiva Humana e 
animal, em conjunto com os técnicos do 8ºcrS/SESPa
origem: BrEVES/Pá - PorTEl/Pa.
Servidor (es): raimundo felipe dos Santo Júnior e alberto lopes Begot, 
12,5 diárias de 04 à 16/06/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 661073
Portaria Nº 097 de 27 de Maio de 2021
objetivo: realizar atividades de apoio logístico, no que condiz o suporte di-
ário aos técnicos da coordenação Estadual de Zoonozes/SESPa e técnicos 
do 8ºcrS/SESPa, que irão realizar ação de prevenção e controle da raiva 
Humana e animal.
origem: BrEVES/Pá - PorTEl/Pa.
colaborador (es): Márcia Maria Baia Magno, 12,5 diárias de 04 à 
16/06/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 661074

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

Portaria n° 214/2021, de 27/05/2021
Portaria coletiva
objetivo: Tratar de assuntos relacionados aos procedimentos dos processos de 
Tfd, em relação a tramitação, protocolo, empenho, liquidação e pagamento
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Santarém

Servidor: 57224680 / aNdrEaNE fraNciSca doS SaNToS (TEc. dE EN-
fErMaGEM) / 4,5 diárias (completa) de 14/06/2021 a 18/06/2021
Servidor: 0504239 / raiMUNdo NoNaTo do NaSciMENTo (agente de 
Saúde Pública) / 4,5 diárias (completa) de 14/06/2021 a 18/06/2021
Servidor: 5946073/1 / NadilYNS PErEira BEZErra alcÂNTara (dir. 
da diViSÃo adMiNiSTraTiVa) / 4,5 diárias (completa) de 14/06/2021 a 
18/06/2021
Servidor: 5166837 / doMiNGoS rEGiNaldo loBo aMaral (administra-
dor) / 4,5 diárias (completa) de 14/06/2021 a 18/06/2021
ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 661276
Portaria n° 215/2021, de 27/05/2021
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para tratar de assuntos 
relacionados aos procedimentos dos processos de Tfd, em relação a tra-
mitação, protocolo, empenho, liquidação e pagamento
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Santarém
Servidor: 0498865/ adElio oliVEira da SilVa (Motorista) / 4,5 diárias 
(completa) de 14/06/2021 a 18/06/2021
ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 661277

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 269 de 27 de Maio de 2021
Nome: Humberto Santos Borges.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504771.
cPf: 184.896.212-68.
Período: 27.05.2021.
Nº de diárias: 1/2 (meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: redenção-Pa.
objetivo: conduzir servidores que irão realizar visita técnica ao HrPa.
ordenado de despesa: andrea ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 661062
Portaria Nº 270 de 27 de Maio de 2021.
Nome: ássima  dos remédios.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 1104374.
cPf: 392.456.912-68.
Período: 31.05 a 03.06.2021.
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santana do araguaia.
Objetivo: realizar monitoramento do serviço e capacitação de novos profis-
sionais para o Tratamento do fumante e orientação sobre Programa Saúde 
na Escola (PSE).
ordenador de despesas: andrea ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 661063
Portaria Nº 271 de 27 de Maio de 2021.
Nome: Maria cruz Marinho Silva.
cargo: auxiliar de Enfermagem.
Matrícula/Siape: 06039553.
cPf: 041.216.828-66.
Período: 31.05 a 03.06.2021.
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santana do araguaia.
objetivo: monitorar o Serviço da atenção domiciliar (Programa Melhor em 
casa).
ordenador de despesas: andrea ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 661065
Portaria Nº 272 de 27 de Maio de 2021.
Nome: daiana ferreira Sobrinho.
cargo: Psicóloga.
Matrícula/Siape: 5897798-1.
cPf: 822.238.662-04.
Período: 31.05 a 03.06.2021.
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santana do araguaia.
objetivo: assessorar e participar das reuniões do processo seletivo de acS e acE.
ordenador de despesas: andrea ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 661066
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HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 298/2021–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 34.461 de 15 de janeiro de 2021 e aquelas previstas na lei Esta-
dual nº 6.826/2006 e ainda;
rESolVE:
designar os servidores desta autarquia, PaUlo MarTiNS ToScaNo, cirur-
gião vascular, matrícula nº 5797616/1-Hol, lotado na clínica de cardio-
Vascular e no seu impedimento pela servidora JUScEliNE MaUra BorGES 
corrEa dE SoUSa, Enfermeira, matrícula nº 5558891/3 - Hol, lotada na 
central de abastecimento de Material Técnico - (caMTEc), para a função 
de Fiscais do Contrato administrativo nº 061/2021 – HOL, firmado com 
a empresa BioNorTE ProdUToS HoSPiTalarES liMiTada - EPP, cujo 
objeto é aquisição de oPMES para atender a necessidade do serviço de 
Cirurgia Vascular do Hospital Ophir Loyola na confecção de fistulas arterio-
venosa. Processo nº 2021/295282 (PaE).
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 660958

errata
.

Na Portaria Nº 150/90-dG de 02/07/1990, que trata da admissão 
a partir de 02/07/90 de irENE flor doS SaNToS.
oNde se LÊ: auxiliar operacional
Leia se: auxiliar de Nutrição

Protocolo: 660892

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 061/2021-HoL
objeto: aquisição de oPMES para atender a necessidade do serviço de 
Cirurgia Vascular do Hospital Ophir Loyola na confecção de fistulas arterio-
venosa.
Valor total: r$ 59.568,00 (cinqüenta e nove mil e quinhentos e sessenta 
e oito reais).
data assinatura: 19/05/2021
Vigência: 19/05/2021 até 18/05/2022.
Pregão nº 042/2021 - Hol – Processo nº 2021/295282
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103/0269
contratado: BioNorTE ProdUToS HoSPiTalarES liMiTada - EPP, ins-
crita no cNPJ/Mf sob o nº 08.073.901/0001-15, sediada na avenida rio 
Guamá, nº 33, Qd 5, cEP: 69.053-120, Bairro: Nossa Senhora das Gra-
ças, cidade de Manaus/aM, fone: (92) 3659-3494 / 98117-1435 / 98418-
8487, E-mail: comercial@bionorteprodutoshospitalares.com
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS.

Protocolo: 660954

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
2º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 

Nº 008/2019-HoL
data assinatura:28/05/2021
Processo nº:2020/1042484
Justificativa: ProrroGar a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses
Vigência: 28/05/2021 a 27/05/2022
Valor Total do aditivo: r$ 563.327,56 (quinhentos e sessenta e três mil 
trezentos e vinte e sete reais e cinqüenta e seis centavos).
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado PHiliPS MEdical SYSTEMS lTda
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 660899

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico N°063/2021 – HoL
objeto: aquisição de carroS dE Parada E dE EMErGÊNcia
data da abertura:11/06/2021
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus

o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 27 de maio de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 661158
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico N°062/2021 – HoL
objeto: aquisição de ponto biométrico e serviço de manutenção do Progra-
ma ronda Windows
data da abertura:14/06/2021
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 27 de maio de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 661189

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N º 291/2021 -GaB/dG/HoL
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o dEcrETo 795 de 29 de maio de 2020, publicado nº 
doE nº 34. 240 de 01/06/2020.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/318139 (PaE) 
de 23/03/2021.
rESolVE:
cEdEr à assembléia legislativa do Estado do Pará- alEPa a contar de 
13/06/2021 por um período de 4 (quatro) anos, o servidor drEYaNEr-
SoN lENNiNE rocHa lEoPoldiNo, Técnico de Enfermagem, matricula 
5890712/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol com ônus para 
o Órgão cessionário, conforme art. 2 º do decreto supracitado.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 24 de maio 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 661068

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 400/2021/caPe/FscMP
 o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/1108474
rESolVE:
dESiGNaro servidor VicTor MaTHEUS SilVa MaUÉS, cargo: agente de 
artes práticas, lotado na Coordenação de Mestrado Profissional da FSCMP 
- cMES, matrícula nº 5917752-2, para exercer o encargo de fiscal do con-
trato nº069/2021, firmados pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓR-
dia do ESTado do Pará - fScMP com a fUNdaÇÃo doM caBral , cNPJ 
nº 19.268.267/0001-92, para contrato de prestação de serviços de pessoa 
jurídica especializada em capacitaçãoes referentes a lei geral de proteçã 
de dados ( lGPd)
dESiGNar a servidora, lorENa MaYara SaNTaNa TENÓrio, lotada na 
coordenação cEdP, matrícula Nº 595235/1, para, na ausência do titular 
exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Belém/Pa, 25 de maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 661173
Portaria Nº 406/2021 – caPe/GP/FscMP

a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pela PorTaria Nº 1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE n° 
34.080,
coNSidEraNdo o falecimento do irmão da servidora NEUSa PErEira da 
SilVa oliVEira, ocorrido em 21 de Maio de 2021, e especialmente o que 
dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
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rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da famí-
lia da servidora NEUSa PErEira da SilVa oliVEira, id. funcional nº 
5274087/2, Psicóloga, lotada na Gerência do Núcleo Biopsicossocial, no pe-
ríodo de 21/05/2021 a 28/05/2021, conforme certidão de Óbito nº 157743 
01 55 2021 4 00065 048 0017448 23.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 21/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 26 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 661021
Portaria Nº 405/2021 – caPe/GP/FscMP

a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pela PorTaria Nº 1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE n° 
34.080,
coNSidEraNdo o falecimento da genitora da servidora Marcia raMoS 
da SilVa, ocorrido em 15 de Maio de 2021, e especialmente o que dispõe 
o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da famí-
lia da servidora Marcia raMoS da SilVa, id funcional nº 57192687/1, 
Técnica de Enfermagem, lotada na Gerência de assistência farmacêuti-
ca, no período de 15/05/2021 a 22/05/2021, conforme certidão de Óbi-
to nº 066852 01 55 2021 4 00054 246 0052726 18.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 15/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 26 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 661018

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 404/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/563216;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora MarcilENE da coSTa GoNÇalVES, id. funcional 
nº 57197931/1, Técnica de Enfermagem, lotada na coordenação aloja-
mento conjunto, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos 
no período de 01/06/2021 a 30/06/2021, referente ao triênio 04/06/2011 
a 03/06/2014.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 26 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 661017
Portaria Nº 385/2021 – caPe/GP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/453609;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora ZHoraYa dE JESUS alMEida, id. funcional 
nº 5594065/2, Técnica de laboratório , lotada na Gerência Tranfusio-
nal , 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no perí-
odo de 03/06/2021 a 02/07/2021, referente ao triênio 01/04/2011 a 
31/03/2014.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 26 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 661012
Portaria Nº 390/2021 – caPe/GP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/225355;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora TElMa Maria doS SaNToS fariaS, id. funcional 
nº 57193137/1, Técnica de Enfermagem, lotada na Gerência do Banco de 
leite Humano, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos 
no período de 01/06/2021 a 30/06/2021, referente ao triênio 23/01/2011 
a 22/01/2014.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 26 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 660998

Portaria Nº 388/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/101207;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora MariSETH carValHo dE aNdradE, id. funcional 
nº 5681642/5, Estatística, lotada na coordenação de Estatística, 30 (trin-
ta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no período de 01/06/2021 
a 30/06/2021, referente ao triênio 02/06/2008 a 01/06/2011.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 26 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 661004
Portaria Nº 387/2021 – caPe/GP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/281521;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora EUridiaNE da coNcEiÇÃo lEÃo, id. funcional 
nº 57197947/1, Técnica de Enfermagem , lotada na ouvidoria , 30 (trin-
ta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no período de 09/06/2021 
a 08/07/2021, referente ao triênio 05/06/2011 a 04/06/2014.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 26 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 661008
Portaria Nº 386/2021 – caPe/GP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/8636;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora iliETE Socorro alcoforado BESSa, id. fun-
cional nº 5140315/3, assistente Social , lotada na Gerência do Núcleo 
Biopsicossocial , 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos 
no período de 02/06/2021 a 01/07/2021, referente ao triênio 01/04/2014 
a 31/03/2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 26 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 661009
Portaria Nº 389/2021 – caPe/GP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/263250;
r E S o l V E:
coNcEdEr, ao servidor doriVal PErEira MoNTEiro filHo, id. funcional 
nº 57196498/1, agente de artes Práticas, lotado no Serviço de Transplante 
intra Hospitalar, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos 
no período de 01/06/2021 a 30/06/2021, referente ao triênio 24/04/2008 
a 23/04/2011.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 26 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 661000
Portaria Nº 391/2021 – caPe/GP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/112252;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora lUciaNa GoNÇalVES MoNTEiro, id. funcional 
nº 57198073/1, agente de artes Práticas, lotada na Gerência do complexo 
ambulatorial, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no 
período de 01/06/2021 a 30/06/2021, referente ao triênio 05/06/2014 a 
04/06/2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 26 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 660996
Portaria Nº 392/2021 – caPe/GP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/63287;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora JaQUEliNE aBdoN YaZBEK, id. funcional 
nº 5290384/4, Técnica de laboratório, lotada na Gerência do Banco de 
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leite Humano, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos 
no período de 01/06/2021 a 30/06/2021, referente ao triênio 06/03/2009 
a 05/03/2012.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 26 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 660991
Portaria Nº 395/2021 – caPe/GP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2020/1037603;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora HEliaNE alVES doS SaNToS, id. funcional 
nº 57206478/1, agente de artes Práticas, lotada na coordenação de 
Prontuário, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no 
período de 01/06/2021 a 30/06/2021, referente ao triênio 29/10/2014 a 
28/10/2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 26 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 660987
Portaria Nº 394/2021 – caPe/GP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2020/1033271;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora aNa Maria dUarTE da coNcEiÇÃo SilVa, id. 
funcional nº 57197923/1, Técnica de Enfermagem, lotada na Gerência de 
Processamento de Material Esterelizado, 30 (trinta) dias de licença Prêmio 
para serem usufruídos no período de 01/06/2021 a 30/06/2021, referente 
ao triênio 09/06/2014 a 08/06/2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 26 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 660989
Portaria Nº 393/2021 – caPe/GP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/5685;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora MilENE do Socorro dE oliVEira roZENdo, id. 
funcional nº 54191578/1, assistente de administração, lotada na coorde-
nação do co/PPP, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos 
no período de 01/06/2021 a 30/06/2021, referente ao triênio 19/07/2008 
a 18/07/2011.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 26 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 660990
Portaria Nº 399/2021 – caPe/GP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/398658;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora aNdrEa MorEira da rocHa, id. funcio-
nal nº 57174905/1, Enfermeira Generalista, lotada na comissão de 
Pad, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no perí-
odo de 01/06/2021 a 30/06/2021, referente ao triênio 01/09/2012 a 
31/08/2015.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 26 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 660979
Portaria Nº 398/2021 – caPe/GP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/460392;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora Marcia MarlY da SilVa GoNÇalVES rEiS, id. fun-
cional nº 57199093/1, Técnica de Enfermagem, lotada na Gerência de Neona-
tologia, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no período 
de 01/06/2021 a 30/06/2021, referente ao triênio 20/06/2011 a 19/06/2014.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 26 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 660981

Portaria Nº 397/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/227934;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora Maria dE NaZarÉ TEiXEira liSBoa, id. fun-
cional nº 5569303/3, Médica com Especialidade, lotada na Gerência do 
complexo ambulatorial, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem 
usufruídos no período de 01/06/2021 a 30/06/2021, referente ao triê-
nio 01/02/2015 a 31/01/2018.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 26 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 660983
Portaria Nº 396/2021 – caPe/GP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2020/150082;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora liNdiaNE dE faTiMa MENdES SilVa VaScoNcE-
loS, id. funcional nº 54190136/2, Psicóloga, lotada na Gerência do Núcleo 
Biopsicossocial, 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos 
no período de 01/06/2021 a 30/06/2021, referente ao triênio 01/08/2012 
a 31/07/2015.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 26 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 660985

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 658936, diÁrio oFiciaL Nº 34.592, 
de 24 de Maio de 2021

coNTraTo: 067/2021
oNde se LÊ: r$12.000,00
Leia-se: r$132.950,00
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 660923

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1
contrato nº 121/2020
data assinatura: 28/05/2021
PaE Nº 2020/134295, inexigibilidade de licitação Nº 005/2020/fScMP
Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do pra-
zo contratual no período compreendido entre 28/05/2021 a 28/05/2022, 
com fulcro no artigo 57, ii, da lei federal nº 8.666/93, cujo objeto é 
o serviço de empresa especializada no desenvolvimento de sistemas de 
informações clínicas nas UTiS
contratado: EPiMEd SolUTioNS TEcNoloGia dE iNforMaÇÕES MEdi-
caS lTda
cNPJ nº10.542.126/0001-41
Endereço: rua São Bento, nº 09 - 6º andar, sala 601, centro, rio de Janei-
ro/rJ, cEP: 20.090-010, telefone: (21) 3550-5100 / 98806-5547
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 661091

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 026/2021-cPL/FscMP

a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeira designada pela PorTaria Nº 358/2020-GP/fScMP, torna 
público data da licitação em referência, no dia 14/06/2021 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto a aQUiSiÇÃo dE EQUiPa-
MENTOS MÉDICO HOSPITALARES, conforme as especificações contidas no 
anexo i, Termo de referência do presente Edital
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 27 de maio de 2021.
claudine Sarmanho ferreira
Pregoeira/fScMP

Protocolo: 661207
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aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 027/2021-cPL/FscMP

a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeira designada pela PorTaria Nº 358/2020-GP/fScMP, torna 
público data da licitação em referência, no dia 15/06/2021 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto a aquisição de equipamento 
hospitalar - máquina unitarizadora / rastreabilidade, conforme as especifi-
cações contidas no anexo i, Termo de referência do presente Edital
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 27 de maio de 2021.
claudine Sarmanho ferreira
Pregoeira/fScMP

Protocolo: 661301

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico srP 043/2020

Às 10:39 horas do dia 24 de maio de 2020, após constatada a regula-
ridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
447137/2020, Pregão SrP nº 043/2020.
- Empresa vencedora: alfaMEd coMErcial EirEli -
cNPJ 02.275.673/0001-80
iTEM: 09
Valor Global: r$ 3.350,00
- Empresa vencedora: f cardoSo E cia lTda - cNPJ 04.949.905/0001-
63
itens 10, 16 e 21
Valor Global: r$ 250.000,00
- Empresa vencedora: criSTalfarMa coMÉrcio rEP. iMP. E EXPorT - 
cNPJ 05.003.408/0001-30
 item 02
Valor Global: r$ 1.862,00
- Empresa vencedora: Go. MEd diST. dE MEdicaMENToS lTda
cNPJ: 17.114.621/0001-07
Valor Global: r$ 389.500,00
- Empresa vencedora: SiTE MEdica diST. dE MaTEriaiS E MEdicaMEN-
ToS HoSP. cNPJ: 33.762.284/0001-02
Valor Global: r$ 12.120,00
- Empresa vencedora: PolYMEdH EirEli cNPJ: 63.848.345/0001-10
Valor Global: r$ 89.816,00
- Empresa vencedora: crEMES S.a cNPJ: 82.641.325/0021-61
Valor Global: r$ 748.790,00
itens fracassados: 6, 13, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPl/fScMP

Protocolo: 661264

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 2
data de assinatura: 27/05/2021
Justificativa: Inclusão da Funcional: 10.302.1507.7684; Fontes de Recur-
sos 0149008950, 0349008569, 0349008725, 0349008751 e 0349008950.
PaE Nº 2020/678547, contrato nº192/2020/fScMP-PE SrP Nº 017/2020/
fScMP
contratado: dMc diSTriBUidoraS, coMÉrcio d’ MEdicaMENToS Ei-
rEli
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 661268

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne00803

Valor: r$ 2.699,70
data: 26/05/2021
objeto: aquisição de de maletas para kit antihemorrágico e controlados
Processo nº 2021/398976
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288 fonte de recur-
so: 0269006841; Elemento de despesa: 339030.
contratada: P.r.B. QUiNTo MaToS, cNPJ/Mf: 31405857-0001/15.
Endereço: TV. lomas valentinas , 450, Pedreira, Belém/Pa cEP: 66080321,
Telefone: (91)32498720
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 661233

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne00799

Valor: r$ 3.348,00
data: 25/05/2021
objeto: aquisição de caTETEr UMBilical, dEScarTáVEl, flEXÍVEl, NE-
oNaTal, 35cM
Processo nº 2021/429914, dispensa de licitação nº 074/2021
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288 fonte de recurso: 
0269006841, Elemento de despesa: 339030;
contratada: cirUBEl coMErcio E rEPrESENTacoES dE ProdUToS ME-
dicoS E HoSPiTalar EirEli, cNPJ : 05.323.167/0001-07
Endereço: rua dos Mundurucus, 3616, Belém /Pa, cEP: 66.063-495
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 661099
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne00796
Valor: r$11.106,00
data: 25/05/2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE caTETEr E SEriNGaS
PaE nº 2021/381274
dotação orçamentária: funcional Programática: 10.302.1507.7684; fon-
tes de recursos: 0149008950; Elemento de despesa: 339030.
contratada: E. r TriNdadE, cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
Endereço: rua São francisco, nº 1104, Bairro Juazeiro, Belém-Pa , 
cEP:68.790-00, TEl: (91) 3263.4563/3014.7418
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 661094
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne00795
Valor: r$161.400,00
data: 18/05/2021
Justificativa: Considerando que tal item é de alta criticidade e teve um au-
mento de padrão de consumo nos últimos meses, o qual superou a estima-
tiva de consumo, devido tanto ao aumento do número de leitos destinados 
a atender pacientes com a covid-19, bem como ao aumento de pacientes 
grávidas que antes eram atendidas pelo hospital abelardo Santos, conside-
rando ainda, a necessidade de regularizar o abastecimento do referido item 
a fim de garantir o bom funcionamento e a qualidade no atendimento pres-
tado aos pacientes e corpo técnico do hospital, haja vista que o fornecedor 
ganhador do processo licitatório em questão solicitou o cancelamento do 
fornecimento e de todo o saldo restante do contrato que havia firmado, 
ocasionando a necessidade de enxoval hospitalar para todas as áreas de 
atendimento do hospital
objeto: aquisição emergencial de ENXoVal HoSPiTalar 
PaE nº 2021/532371, dispensa de licitação Nº 066/2021
dotação orçamentária: funcional Programática: 10.302.1507.7684; fon-
tes de recursos: 0349008725; Elemento de despesa: 339030.
contratada: MlX coNfEcÇÕES E coMErcio - EirElE, cNPJ/Mf: 
19.085.981/0001-45
Endereço: Br 316 Km 3, Pass: Pedro s/n, Bairro: atalaia, ananindeua-Pa, 
cEP: 67.013-710 Telefone: (91) 3241-5940/3241-1766/3242-1597
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 661095

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº383/2021 – aJUr/GaPre/HeMoPa, 
de 27 de Maio de 2021.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado 
a ampla defesa e o contraditório;
Considerando o relatório final da Comissão de Processo Administrativo 
disciplinar instaurado sob a PorTaria Nº 583/2020, que apurou e 
constatou que o servidor iGor TElES dE MENEZES MacEdo cHaVES, 
farmacêutico bioquímico, matrícula nº 57190387, lotada na Gerencia de 
imunogenética - GEriM da fundação Hemopa em Belém/Pa, infringiu 
o artigo 177, inciso ii e Vi e o art. 178, Xi ambos da lei Estadual nº 
5810/94, que configura a responsabilidade do servidor nos fatos descritos 
e pormenorizados no Processo nº 2020/670685;
Considerando finalmente o disposto no artigo 223 e 224, do RJU (Lei nº 
5810/94);
rESolVE,
i – SUSPENdEr o servidor iGor TElES dE MENEZES MacEdo cHaVES por 
60 (sessenta) dias, com base no artigo 189 §1°, da lei Estadual 5810/94, 
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devendo constar em seus assentos funcionais a penalidade aplicada, com 
perda dos direitos e vantagens de natureza pecuniária, exceto o salário 
família.
ii – dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 27 de maio de 2021.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – 
HEMoPa

Protocolo: 661051
Portaria Nº 381/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

26 de Maio de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando a certidão de Óbito n° 066852 01 55 2021 4 00054 265 
005274581.
rESolVE,
i -  conceder ao (a) servidor (a) Selvina Maria Moreira Teixeira leite, ma-
trícula nº 54190854/1, cargo de agente administrativo, lotada na Gerência 
de administração de Pessoal da fundação centro de Hemoterapia e Hema-
tologia do Pará – HEMoPa, licença falecimento, a contar de 18 a 25 de 
maio de 2021, de acordo com o que dispõe o art. 72, iii da lei 5.810/94, 
certidão de Óbito n° 066852 01 55 2021 4 00054 265 005274581.
ii - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 26 de maio de 2021.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 660876

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria Nº 311, de 26 de Maio de 2021.
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
- considerando o teor do Processo n° 2021/513541 de 13/05/2021.
rESolVE:
coNcEdEr a(o) servidor(a) daNiEllE criSTiNa doS SaNToS coSTa, 
matrícula nº. 57192783/ 1, ocupante do cargo de TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM, lotado(a) na UTi PEdiáTrica, licença para Tratar de interesse 
Particular, no período 01/12/2019 a 01/12/2021, sem ônus para o Estado.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV

Protocolo: 661150
Portaria Nº 307 de 24 de Maio de 2021

a Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Go-
vernamental de 19 de junho de 2020, publicado no doE. Nº 34.259 de 
22.06.2020.
rESolVE:
designar os servidores abaixo para Estruturar a comissão de cuidados 
Paliativos do Hospital das clínicas Gaspar Vianna-HcGV, composto pelas 
seguintes responsabilidades:
  Membros consultores e Executores
1. PaTrÍcia BarBoSa dE carValHo- MÉdica - PrESidENTE
2. SiMoNE doS SaNToS aBraÃo PaMPolHa – PSicoloGa - VicE-PrESidENTE
3. GiaNNE dE la rocQUE BarroS WarKEN - fiSioTEraPEUTa-Secretara
4. rENaTa Maria coUTiNHo - MÉdica
5. roSEaNa GoMES lEal doS SaNToS – aSSiSTENTE Social
6. clEBEr lEoNardo dE SoUZa caMPoS – TEraPEUTa ocUPacioNal
7. BENEdiTa aBrEU lEÃo - ENfErMEira
8. lUiZ oTáVio PErEira dE aSSUNÇÃo - ENfErMEiro
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 660878
Portaria Nº 310 de 25 de Maio de 2021

a Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vian-
na, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governa-
mental de 19 de junho de 2020, publicado no doE. Nº 34.259 de 22.06.2020.
rESolVE:
artigo 1º - incluir a servidora a KlYVia SUENNY BarBoSa dE oliVEira, 
Matrícula 54190928, auxiliar administrativo, para compor a comissão 
Permanente de Sindicância e Processos administrativos, da fundação 
Pública Hospital das clínicas Gaspar Vianna-HcGV, instituída pela PorTaria 
Nº 479, de 09 de outubro de 2020.
artigo 2º - Excluir o servidor João Brasil Wanzeler Junior da comissão 
Permanente de Sindicância e Processos administrativos, da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, nomeado através da 
PorTaria Nº 479 de 09 de outubro de 2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 660882

Portaria Nº 305, de 24 de Maio de 2021.
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
2.000,00 (dois Mil reais), para pagamento de despesas miúdas durante o 
mês de Maio/2021, que não podem subordinar-se ao processo normal de 
aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: faBiENE dE SoUSa frEiTaS
carGo: aSSESSor
MaTrÍcUla: 5946175/2
rG: 3262627
cPf: 605.917.222-91
333903096 – MaTErial dE coNSUMo…...............................r$ 2.000,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV
oBS.: rEPUBlicado Por TEr Saido coM iNcorrEÇÃo No doE dE 
27/05/2021

Protocolo: 661060

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 310, de 25 de Maio de 2021 .
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
rESolVE,
coNcEdEr afastamento de licença Prêmio aos servidores da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, abaixo rela-
cionados, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94. referente ao mês 
de aBril/2021.
2º PEriodo

MaTric NoME carGo TriÊNio diaS coNcE-
didoS

PEriodo 
coNcEdido

PorTaria 
aNTErior

5091322/ 1 iZaBEl cEliNa da SilVa 
MUrTa daTiloGrafo

03/07/2010 
a 

02/07/2013
30 03/04/2021 a 

02/05/2021
44-

13/02/2019
 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 661152

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 214.2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE EXTiNTorES dE iNcÊNdio para atender as neces-
sidades da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, 
pelo período de 12 meses.
data de assinatura: 18/05/2021
Vigência: início em 18/05/2021 e término em 17/05/2022.
Modalidade: cotação Eletrônica nº 16/2021
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.122.1297.8338
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0269
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: G. r SUPriMENToS iNdUSTraiS coMÉrcio E SErViÇoS lTda - 
EPP
Endereço: rUa JaNciNTo raMoS Nº 773-B – Bairro: coliNaS
TUcUrUi/Pa
Telefone (091) 3787-3408
E-mail: grsuspri.admi@gmail.com
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 661137

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade Pregão eletrônico
Número: 59/2021
a presente licitação tem por objeto a aquisição de produtos e equipamen-
tos para atender o correto processo de avaliação nutricional dos pacientes 
internados na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vian-
na (FPEHCGV), conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, 
o qual é parte integrante do edital, para fornecimento nos prazos e condi-
ções constantes no referido termo.



 diário oficial Nº 34.598  29 Sexta-feira, 28 DE MAIO DE 2021

Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 14/06/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 661320

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 114/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 114/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 113/2021/fHcGV, Processo nº 2020/750224, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 14/05/2021.
oBJETo: aquisição eventual de produtos de uso comum, para atender a 
necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensi-
va, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV),
ViGÊNcia: 20/05/2021 a 19/05/2022.
EMPrESa: crEMEr S/a, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ/Mf sob nº 82.641.325/0021-61, inscrição Estadual nº 256108463, 
com sede na av. das Quaresmeiras, n° 200, cEP: 37.550-000, telefone: 
(47) 2123-8550, e-mail: ederson.muller@cremer.com.br
 

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

23

frasco coletor de secreção 
para broncoscopia e endos-

copia, tampa de oclusão 
hermética com duas vias e 
alça, frasco atóxico, rígido e 

graduado, embalagem estéril. 
capacidade aproximada 

de 50ml

BroNQUiNHo/
crEMEr 1500 UNd r$ 4,06 r$ 6.090,00

Valor ToTal do loTE: r$ 6.090,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 6.090,00 (Seis mil e noventa 
reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 661138
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 131/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 131/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 47/2021/fHcGV, Processo nº 135795/2021, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 20/05/2021.
OBJETO: Aquisição eventual do Medicamento Tirofiban para atender 
a necessidade de 12 meses no Serviço de apoio à Triagem/ Serviço de 
Emergência cardiológica (SaT/SErc) e nas Unidades de Terapia intensiva 
(UTis) da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
(fHcGV)ViGÊNcia: 30/04/2021 a 29/04/2022.
EMPrESa: f. cardoSo & cia lTda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 04.949.905/0001-63, inscrição Estadual nº 
15.051.578-2, com sede na rua João Nunes de Souza, 125, Br 316 Km 08, 
ananindeua/Pa, e-mail: licitacao1@shoppingdasaudeonline.com.br
 

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

1

Tirofiban (cloridrato) 
0,25mg/ml, via 

intavenosa, 50 ml, uso 
adulto

aBl/aBl 900 frasco/ 
ampola r$ 944,00 r$ 849.600,00

Valor ToTal: r$ 849.600,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 849.600,00 (oitocentos e quaren-
ta e nove mil e seiscentos reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 661159
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 121/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 121/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 32/2021/fHcGV, Processo nº 2020/932412, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 12/05/2021.
oBJETo: aquisição eventual Órteses, Próteses e Materiais Especializados 
(oPMEs), utilizadas nos procedimentos de cateterismo congênito, algumas 
em regime de antecipação, para atender a necessidade de 12 (doze) meses 
no Serviço de Hemodinâmica da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 24/05/2021 a 23/05/2022.
EMPrESa: Bio PacE coMErcial lTda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 03.231.857/0001-00, inscrição Estadual nº 
149.571.401.110, com sede na rua curupaiti, n° 441 – Sala 5G – Térreo, 
e-mail: biopace@biopace.med.br

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

01 agulha para punção transeptal 
adulto

MEriT/
MEriT 10 UNd r$ 2.400,00 r$ 24.000,00

02 agulha para punção transeptal 
pediátrica

MEriT/
MEriT 10 UNd r$ 2.400,00 r$ 24.000,00

06 introdutor longo tipo Mullins 8f MEriT/
MEriT 20 UNd r$ 2.200,00 r$ 44.000,00

Valor ToTal doS iTENS: r$ 92.000,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 92.000,00 (Noventa e dois mil 
reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 660943
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 112/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 112/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 113/2021/fHcGV, Processo nº 2020/750224, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 14/05/2021.
oBJETo: aquisição eventual de produtos de uso comum, para atender a 
necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensi-
va, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV),
ViGÊNcia: 20/05/2021 a 19/05/2022.
EMPrESa: Sc coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTalarES EirEli, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 34.396.122/0001-
60, inscrição Estadual nº 636.394.272.117, com sede na al. Terracota, 
215 – Sala 1202, cEP: 09.531-190, cerâmica, São caetano do Sul/SP, 
telefone: (11) 3612-2905, 97167-0254, e-mail: licitacao@schosp.com.br

loTE Vi

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

16

Espaçador para aerossolterapia 
composto por câmara plástica 
com bocal valvulado unidire-
cional com encaixe universal 

para as embalagens de aerossol 
spray com máscara facial 

ultra-flexível, transparente e 
adaptador, reservatório rígido 

translúcido, em material atóxico 
e resistente a lavagem e desin-
fecção, máscara em tamanho 
infantil em PVc, tamanho de 

0 -2 anos.

Elefant-air/ 
Elefant-air 50 UNd r$ 42,20 r$ 2.110,00

17

Espaçador para aerossolterapia 
composto por câmara plástica 
com bocal valvulado unidire-
cional com encaixe universal 

para as embalagens de aerossol 
spray com máscara facial 

ultra-flexível, transparente e 
adaptador, reservatório rígido 

translúcido, em material atóxico 
e resistente a lavagem e desin-
fecção, máscara em tamanho 

infantil em PVc, tamanho 
adUlTo.

Elefant-air/ 
Elefant-air 300 UNd r$ 41,64 r$ 12.492,00

Valor ToTal do loTE: r$ 14.602,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 14.602,00 (Quatorze mil, seis-
centos e dois reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 660948
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 125/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 125/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 32/2021/fHcGV, Processo nº 2020/932412, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 12/05/2021.
oBJETo: aquisição eventual Órteses, Próteses e Materiais Especializados 
(oPMEs), utilizadas nos procedimentos de cateterismo congênito, algumas 
em regime de antecipação, para atender a necessidade de 12 (doze) meses 
no Serviço de Hemodinâmica da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
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ViGÊNcia: 24/05/2021 a 23/05/2022.

iTEM dEScriÇÃo
Marca/

faBricaNTE
NEcESSidadE 
P/ 12 MESES

UNd
Valor

UNiTário
Valor
ToTal

03
cateter de atriosseptos-
tomia, tamanho entre 

5 e 6f

cMS ProdUToS/
NUMEd caNada

15 UNd r$ 5.975,00 r$ 89.625,00

07
introdutor longo tipo 

Mullins 9f
SciTEcH/
SciTEcH

10 UNd r$ 2.000,00 r$ 20.000,00

08
introdutor longo tipo 

Mullins 10f
SciTEcH/
SciTEcH

5 UNd r$ 1.470,00 r$ 7.350,00

10
introdutor longo tipo 

Mullins 12f
SciTEcH/
SciTEcH

5 UNd r$ 1.668,19 r$ 8.340,95

20
Prótese de nitinol 

para Pca e sistema de 
liberação

TEcMEdic/
TEcMEdic

60 UNd r$ 20.000,00 r$ 1.200.000,00

Valor ToTal: 1.325.315,95

EMPrESa: HYBrida ProdUToS HoSPiTalarES lTda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 12.544.921/0001-02, inscrição 
Estadual nº 153119187, com sede na Barão do Triunfo, n° 3540, Marco, 
Belém/Pa, cEP: 66.095-055, Telefone: (91) 3257-5160, e-mail: licitacao@
hybridahospitalar.com.br
* o valor global estimado desta ata é 1.325.315,95 (Hum milhão, trezentos 
e vinte e cinco mil, trezentos e quinze reais e noventa e cinco centavos).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl

Protocolo: 660952

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria: 045/2021
NoME: NoME: Maria iraNETE alVES da SilVa
MaTricUla: 57206392-1
carGo: aGENTE dE arTES PraTicaS
oBJETiVo: rEcEBEr MEdicaMENToS No cENTro dE diSTriBUiÇÂo dE 
MariTUBa/SESPa/NiVEl cENTral E HoSPiTal rEGioNal aBElardo 
SaNToS.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: BElÉM/MariTUBa
PErÍodo: 20/05/2021 à 21/05/2021
Nº dE dÍariaS:1,5 (UMa E MEia) diária
Valor daS diáriaS: r$ 356,07 (Trezentos e cinquenta e Seis reais e 
Sete centavos)
 rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
EliZETE carValHo da VEiGa
dirETora do Hrc

Protocolo: 661149

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

Portaria Nº 262 de 26 de Maio de 2021
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo /Pa
SErVidor (ES):
ElaiNE criSTiNa NolETo MENdoNÇa oliVEira – MaT. 5740762-3, EN-
fErMEira
Nº 1.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 22 À 23/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Protocolo: 660877

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 6
contrato: 27/2018-cPH
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO 
de prazo do contrato nº 027/2018-cPH, que versa sobre a contratação de 
empresa especializada para execução dos serviços e obras de engenharia 
para a construção do Terminal Hidroviário de Passageiros e cargas no mu-
nicípio de Óbidos-Pa.
data de assinatura: 25/05/2021
Vigência: 27/05/2021 a 25/08/2021
Projeto atividade: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 449051
fonte do recurso: 0101/0301
cNPJ: 08.064.865/0001-23 - ENGEPorT ENGENHaria EirEli – EPP
Endereço: Passagem São Pedro, nº 18, Bairro: Marco, cEP: 66.095-721, 
Município de Belém, Estado do Pará
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 661319
termo aditivo: 2
contrato: 007/2020-cPH
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
prazo de vigência, bem como alteração contratual decorrente de acréscimo 
e supressão do valor original, que resultam em aumento do valor global do 
contrato de nº 007/2020-cPH, que versa sobre a prestação de serviços de 
execução de obras e serviços de engenharia para a reforma e adequação 
do Terminal Hidroviário de Passageiros e cargas no município de Monte 
alegre, Estado do Pará.
Valor: o presente contrato suportará supressão no valor de r$ 216.604,73 
(duzentos e dezesseis mil, seiscentos e quatro reais e setenta e três cen-
tavos), o que representa aproximadamente 8,41% (oito vírgula quarenta 
e um por cento) do valor originalmente avençado. o presente contrato 
suportará, ainda, acréscimo no valor de r$ 1.242.446,23 (hum milhão, du-
zentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte 
e três centavos), o que representa aproximadamente 48,26% (quarenta 
e oito vírgula vinte e seis por cento) do valor originalmente avençado. 
o valor do contrato após as alterações supramencionadas passará a ser 
de r$ 3.600.257,39 (três milhões seiscentos mil, duzentos e cinquenta 
e sete reais e trinta e nove centavos), decorrente de um aditivo real de 
r$ 1.025.841,50 (hum milhão, vinte e cinco mil, oitocentos e quarenta e 
um reais e cinquenta centavos), o que representa 40,57% (quarenta vír-
gula cinquenta e sete por cento) do valor contratual.
data de assinatura: 24/05/2021
Vigência: 08/07/2021 a 04/01/2022
Projeto atividade: 26.784.1486.7576
Natureza: 449051
fonte do recurso: 0301
cNPJ: 08.064.865/0001-23 - ENGEPorT ENGENHaria EirEli – EPP
Endereço: Passagem São Pedro, nº 18, Bairro: Marco, cEP: 66.095-721, 
Município de Belém, Estado do Pará
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 661326

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de reaBertUra LicitaÇÃo
LicitaÇÃo reGida PeLa Lei FederaL Nº 13.303/2016 

e decreto estadUaL Nº2121/2018
critério de julgamento: menor preço global - regime de Execução da obra: 
Empreitada por preço unitário - Modalidade: Procedimento licitatório – 
Modo de disputa: fechado
Número: 003/2021-cPH -  Processos nº 2021/388660 e 2021/406640
objeto:
o presente certame tem por escopo a contratação de empresa para a pres-
tação de obras e serviços de engenharia para a execução da reforma e 
adequação do Terminal Hidroviário de Passageiros e cargas no Município 
de Portel, o qual visa atender as necessidades da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará.
Entrega do Edital:
www.cph.pa.gov.br  ou www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: clEidE cilENE aBUd fErrEira
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local de abertura: Sala de reuniões da cPH, situada na avenida Generalís-
simo deodoro, nº 367 - Bairro: Umarizal – cEP: 66.055-240 – Munícipio: 
Belém – Estado: Pará - fones: (91) 3221-4100/4108/4109 – e-mail: lici-
tacao@cph.pa.gov.br.
data da abertura: 22/06/2021 (terça-feira)
Hora da abertura: 09h00 (nove horas)
orçamento:
Programa de Trabalho – 26.784.1486.7576
Natureza da despesa – 449051
fonte do recurso – 0130
Valor global estimado: r$3.000.127,74
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 660938
..

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

eXtrato de reNoVaÇÃo de aUtoriZaÇÃo
Nº da autorização: 016/2021.
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado 
do Pará – ViaÇÃo HEBroN aUTo cENTEr BaNdEiraNTES TraNSPorTES 
E TUriSMo EirElli
objeto: a empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional e a 
Titulo Precário o serviço a liNHa iNTErMUNiciPal BElÉM-colarES, TiPo
iNTErUrBaNa codiGo 010204, do Serviço convencional de Transporte 
rodoviário intermunicipal de Passageiros.
Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.
fundamento legal: decreto Estadual N° 3.864 de 30 de dezembro de 
1999, e o artigo 71, inciso i da resolução arcoN/Pa nº 001/2000, de 12 
de janeiro de 2000, que disciplina a operação do Serviço convencional de 
Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros do Estado do Pará.
Valor da tarifa máxima: r$ 20,54 (Vinte reais e setenta e quatro centa-
vos) com base no coeficiente tarifário em vigor, nos termos da legislação 
pertinente.
foro: Belém-Pa
data da assinatura: 17/05/2021.
Eurípedes reis da cruz filho
diretor Geral - arcoN-Pa.

eXtrato de reNoVaÇÃo de aUtoriZaÇÃo
Nº da autorização: 017/2021.
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado 
do Pará – ViaÇÃo HEBroN aUTo cENTEr BaNdEiraNTES TraNSPorTES 
E TUriSMo EirElli
objeto: a empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional e a 
Titulo Precário o serviço a liNHa iNTErMUNiciPal BElÉM-ViGia, TiPo 
iNTErUrBaNa codiGo 010206, do Serviço convencional de Transporte 
rodoviário intermunicipal de Passageiros.
Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.
fundamento legal: decreto Estadual N° 3.864 de 30 de dezembro de 
1999, e o artigo 71, inciso i da resolução arcoN/Pa nº 001/2000, de 12 
de janeiro de 2000, que disciplina a operação do Serviço convencional de 
Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros do Estado do Pará.
Valor da tarifa máxima: r$ 20,54 (Vinte reais e cinquenta e quatro centa-
vos) com base no coeficiente tarifário em vigor, nos termos da legislação 
pertinente.
foro: Belém-Pa
data da assinatura: 17/05/2021.
Eurípedes reis da cruz filho
diretor Geral - arcoN-Pa.

eXtrato de reNoVaÇÃo de aUtoriZaÇÃo
Nº da autorização: 018/2021.
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado 
do Pará – ViaÇÃo HEBroN aUTo cENTEr BaNdEiraNTES TraNSPorTES 
E TUriSMo EirElli
objeto: a empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional e a Ti-
tulo Precário o serviço a liNHa iNTErMUNiciPal BElÉM-SÃo caETaNo dE
odiVElaS, TiPo iNTErUrBaNa codiGo 010205, do Serviço convencional 
de Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros.
Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.
fundamento legal: decreto Estadual N° 3.864 de 30 de dezembro de 
1999, e o artigo 71, inciso i da resolução arcoN/Pa nº 001/2000, de 12 
de janeiro de 2000, que disciplina a operação do Serviço convencional de 
Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros do Estado do Pará.
Valor da tarifa máxima: r$ 20,54 (Vinte e quatro reais e quatro centavos) 
com base no coeficiente tarifário em vigor, nos termos da legislação per-
tinente.
foro: Belém-Pa
data da assinatura: 17/05/2021.
Eurípedes reis da cruz filho
diretor Geral - arcoN-Pa.

eXtrato de reNoVaÇÃo de aUtoriZaÇÃo
Nº da autorização: 019/2021.Partes: agência de regulação e controle de 
Serviços Públicos do Estado do Pará – ViaÇÃo HEBroN aUTo cENTEr 
BaNdEiraNTES TraNSPorTES E TUriSMo EirElli
objeto: a empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional e a Tí-
tulo Precário, a liNHa iNTErMUNiciPal ViGia - caSTaNHal (Via Br010), 
TiPo iNTErUrBaNa codiGo 020202, do Serviço convencional de Trans-
porte rodoviário intermunicipal de Passageiros.

Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.
fundamento legal: decreto Estadual N° 3.864, de 30 de dezembro de 
1999, e o artigo 71, inciso i da resolução arcoN/Pa nº 001/2000, de 12 
de janeiro de 2000, que disciplina a operação do Serviço convencional de 
Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros do Estado do Pará.
Valor da tarifa máxima: r$ 17,22 (dezessete reais e vinte e dois centa-
vos) com base no coeficiente tarifário em vigor, nos termos da legislação 
pertinente.
foro: Belém-Pa
data da assinatura: 17/05/2021.
Eurípedes reis da cruz filho
diretor Geral - arcoN-Pa.

Protocolo: 661144

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

errata
.

Portaria de diÁrias 211/2021
BENEficiário (a): lucas Vieira
oNde se LÊ: dESTiNo: altamira, anapú, Placas, Uruará e Medicilândia /Pa
Leia-se: dESTiNo: altamira e anapú/Pa
oNde se LÊ: carGo/fUNÇÃo: assessor de comunicação
Leia-se: carGo/fUNÇÃo: Secretário adjunto
ordENador: Timara Miranda

Protocolo: 661002
errata da ata de reGistro de PreÇos Nº 35/2021

Publicado no doE Nº 34596 em 27/05/2021 pág. 29, Protocolo: 660671
onde se lê: EXTraTo da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 36/2021
Leia-se: EXTraTo da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 35/2021- SEdaP
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 661064

coNtrato
.

coNtrato Nº 65/2021-sedaP
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 015/2020-sedaP

objeto: aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUToMoTorES, iMPlEMENToS aGri-
colaS, MáQUiNaS E EQUiPaMENToS dE aPoio a aGricUlTUra E 
aGroiNdUSTria - item 38 na quantidade de 04 diSTriBUidorES dE 
calcário E adUBo, item 40 na quantidade de 04 PErfUradorES dE 
Solo e item 52 na quantidade de 04 roÇadEiraS HidráUlicaS.
Valor Global: r$ 112.219,64 (cento e doze Mil, duzentos e dezenove reais 
e Sessenta e Quatro centavos).
dotação orçamentária: ação:8705; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0135; função Programática:20.608.1491.8705
data assinatura: 26/05/2021
Vigência: 28/05/2021 a 27/05/2022
contratado: aGroPraTa coMÉrcio E EQUiPaMENToS lTda-EPP
Endereço: Estrada linha União da Serra, n° 50, bairro caravágio, Nova 
Prata/rS, cEP: 95.320-000
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 661105

diÁria
.

Portaria Nº 213/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
BENEficiário(a): José argentino Miglio Nascimento
carGo/fUNÇÃo: coordenador
MaTricUla: 5958838/1
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Vigia/Pa
oBJETiVo: realizar levantamento de bens patrimoniais da SEdaP.
PErÍodo: 07/06/ 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Protocolo: 661201

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 097/2021
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE SÃo MiGUEl do GUaMá
oBJETo da cESSÃo: 01 (UM) forNo Para fariNHa, 01 (UMa) PrENSa 
EM fErro, 01 (UM) ESfarElador dE MaSSa, 01 (UM) Micro TraTor 
coM ENXada E 01 (UMa) carrETa aGricola.
ViGÊNcia: 26/05/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo.

Protocolo: 661141
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INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0697/2021
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975;
considerando a lei n° 6.834, de 13 de fevereiro de 2006, que trata das 
atribuições e dos requisitos para provimento de cargos criados por esta lei, 
no instituto de Terras do Pará – iTErPa e,
considerando o Processo 2021/569039 e Memorando nº 07/2021-Pr, de 
27.05.2021.
rESolVE:
i - EXoNErar o servidor, Marco aNTÔNio GUEdES cardoSo, matrícula 
nº 5930538/2, do cargo comissionado de Secretário de Gabinete-GEP-
daS-011.2, a partir de 1º de junho de 2021.
ii – NoMEar , Maria roSália SaNToS da SilVa, para o cargo comissio-
nado de Secretário de Gabinete-GEP-daS-011.2, a partir de 1º de junho 
der 2021
Publique-se
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 27 de 
maio de 2021.

Protocolo: 661155
Portaria Nº 0696/2021

o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975;
considerando a lei n° 6.834, de 13 de fevereiro de 2006, que trata das 
atribuições e dos requisitos para provimento de cargos criados por esta lei, 
no instituto de Terras do Pará – iTErPa e,
considerando o Processo 2021/569265 e Memorando nº 08/2021-Pr, de 
27.05.2021.
rESolVE:
i - EXoNErar a servidora riTa dE cáSSia ZacariElo Tofoli SiQUEira, 
matrícula n°80845223/1, do cargo comissionado de Gerente de Projeto 
Especial-código-GEP-daS-011.3, a partir de 1º de junho de 2021.
ii – NoMEar o servidor Marco aNToNio GUEdES cardoSo, matrícula 
nº 5930538/2, para o cargo comissionado de Gerente de Projeto Especial-
GEP-daS-011.3, a partir de 1º de junho de 2021.
Publique-se.
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 27 de 
maio de 2021.

Protocolo: 661106
Portaria Nº 0698/2021

o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975;
considerando a lei n° 6.834, de 13 de fevereiro de 2006, que trata das 
atribuições e dos requisitos para provimento de cargos criados por esta lei, 
no instituto de Terras do Pará – iTErPa e,
considerando o Processo nº 569656/21 e Memorando nº 09/2021-Pr, de 
27.05.2021.
rESolVE:
i–NoMEar, YNGrid HENriQUE TaVarES rodriGUES SaNTaNa, para 
o cargo comissionado de Gerente operacional Móvel, código-GEP-
daS-011.3, a partir de 1º de junho de 2021.
Publique-se.
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 27 de 
maio de 2021.

Protocolo: 661188

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
republicado devido a alteração do horário do certame.

Número: 01/2021

objeto:

rEGiSTro dE PrEÇoS Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aErofoToGraMETria, 
MaPEaMENTo MÓVEl TErrESTrE, cadaSTro TÉcNico iMoBiliário, forMaliZaÇÃo 
doS ProcESSoS adMiNiSTraTiVoS No SiSTEMa dE cadaSTro dE rEGUlariZaÇÃo 

fUNdiária - Sicarf E SiSTEMa dE iNforMaÇÃo GEoGráfica iNTEraTiVo (WEBSiG), 
Para fiNS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária UrBaNa dESENVolVida PElo iNSTiTUTo 

dE TErraS do Pará, Na rEGiÃo METroPoliTaNa dE BElÉM.
 

Entrega do Edital e Retificações: Sede do Instituto de Terras do Pará- ITER-
PA ou pelos sites oficiais: www.iterpa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.
br; ca.iterpa@gmail.com
responsável pelo certame: raPHaEl aUGUSTo corrEa- Presidente da 
comissão Especial
local de abertura: instituto de Terras do Pará- iTErPa
data de abertura: 28/06/2021
Hora de Abertura: 15h00min (horário oficial de Brasília)
orçamento: Uo:56.201
Projeto atividade: 21.631.1497.8366
Natureza de despesa: 339039
fonte: 0301008850
recurso: Estadual
Modalidade de licitação: coNcorrÊNcia PÚBlica
Tipo de licitação: MElHor TÉcNica E PrEÇo
Maiores informações: coordenadoria administrativa do iTErPa, pelo tele-
fone (091) 3181-6527, e pelos sites: www.compraspara.pa.gov.br, www.
iterpa.gov.br, ou pelo e-mail: ca.iterpa@gmail.com
ordenador: BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS-Presidente.

Protocolo: 660903

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
terMo de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº. 01/2021 – iterPa
Processo nº. 2021/120074-PaE
oBJETo: aquisição de receptores GNSS rTK
Nos termos do art. 5º, inc. iV da lei nº. 6.474 de 6 de agosto de 2002 e 
do art. 9º, inc. V do decreto nº. 2.069 de 20 de fevereiro de 2006, e tendo 
em vista o que consta no presente processo, HoMoloGo o resultado do 
julgamento do Pregão Eletrônico nº.01/2021, adjudicando o iTEM 1 no 
valor global de r$1.692.000,00 (um milhão, seiscentos e noventa e dois 
mil reais) para a empresa: cPE coMErcio dE EQUiPaMENToS ToPoGra-
ficoS EirEli, inscrita no cNPJ: 18.323.709/0001-93;
Belém (Pa), 26 de maio de 2021.
ordenador-BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS-Presidente.

Protocolo: 661030

.

.

diÁria
.

Portaria Nº0700 de 27/05/2021
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipios:Benevides.
Periodo: 01 a 30.06.2021(15,0)diárias
Servidores:
5719.5917/1-renata Guizarde Queiroz de leão-assist.administrativo
8084.5378/1-Elsom Tembra aleixo-Téc.dEaf
2042-363/1-João Borges Prestes -Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente
.

Protocolo: 661315
Portaria Nº0699 de 27/05/2021

objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:ananindeua
Periodo: 01 a 19.06.2021(9,5)diárias
Servidores:
5956-623/1-flavio fernando raiol Gomes-assist.Tec/dEaf
5956-159/1-Elton luis Silva da Silva-Tecnico/dEaf
3167-631/1-luiz Paulo franco fiock dos Santos-Topógrafo
5954-670/1-Thamyres Marques da Silva-Tecnico/dEaf
5956-163/1-carlos alberto Borges Guimarães Junior- Tecnico/dEaf
5948-692/2-daniella de oliveira alves- Tecnico/dEaf
5956-075/1-Wedlas Junior Pereira Brito- Tecnico/dEaf
5721-1738/1-Brenna Thaise Rufino Monteiro- Assist.Tec/DEAF
5957-330/81-andre Gustavo campinas Pereira- Tecnico/dEaf
5719-1636/2-douglas almeida de oliveira-Motorista
3167-321/1-José Valdir costa Miranda-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 661299

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do estado do 
Pará - adePara, no uso das atribuições legais, que lhe confere o art. 2o 
da lei Estadual no 6.482, de 17 de setembro de 2002, o art. 1º, Parágrafo 
único do decreto Estadual nº 0337, de 09 de agosto de 2007.
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rESolVE:
i- ProrroGar os efeitos da PorTaria Nº0045/2021 – adEPará, de 28 de 
janeiro de 2021, publicada no dia 29/01/2021, doe Nº 34.475, protocolo 
622905, do prazo de 120 dias para 180 dias a contar de 29 de maio de 
2021.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo - diretor Geral

Protocolo: 654069
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do estado do 
Pará - adePara, no uso das atribuições legais, que lhe confere o art. 2o 
da lei Estadual no 6.482, de 17 de setembro de 2002, o art. 1º, Parágrafo 
único do decreto Estadual nº 0337, de 09 de agosto de 2007.
rESolVE:
i- ProrroGar - os efeitos da PorTaria Nº5399/2021 – adEPará, de 
28 de janeiro de 2021, publicada no dia 29/01/2021, doe Nº 34.475, 
protocolo 622836, do prazo de 120 dias para 180 dias a contar de 29 de 
maio de 2021.
ii- SUBSTiTUir - daNiElE PaTrÍcia SilVa E SilVa, Matrícula 5956111-
1 por MaX WaNdErSoN dE araÚJo faVacHo GoMES, Matrícula 
57222910/1.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo - diretor Geral

Protocolo: 654078

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 2592/2021 - adeParÁ, de 25 de Maio de 2021
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo, o PaE 2021/534649 e o que determina o art. 132, inciso 
ii da lei nº 5.810/94, que rEGUlaMENTa a coNcESSÃo dE GraTifica-
ÇÕES.
r E S o l V E:
dESiGNar o(a) servidor(a) GErlaN MaToS alVarENGa, matrícula n° 
57201611/2, fiscal Estadual agropecuário, para responder pela GEr de 
capanema, durante o período da ausência do(a) titular JEaN carloS 
frEiTaS PiNHEiro, matricula 57194180/2, GEP-daS 011.4, no período de 
18.05.21 a 16.06.21.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 661222

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico

Nº 003/2021-adEPara
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 003/2021
a agência de defesa agropecuária do Estado do Pará comunica que rea-
lizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo “MENor PrEÇo 
Por iTEM E Por GrUPo”, para a aquisição de materiais para a unidade 
laboratorial físico-química (GicVf/GlaB).
Edital disponível nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.
gov.br e  www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: WEBErT lUiZ SilVa dE QUEiroZ
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
data da abertura: 11/06/2021
Hora da abertura: 10:00hrs (horário de Brasília)
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas através do e-mail licitação@
adepara.pa.gov.br.
dirETor GEral: JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo

Protocolo: 661053

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 2650/2021: BENEfici-
ário: JoElSoN dE SoUZa rEZENdE; Matrícula: 57173803;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviços de pes-
soa física e aquisições de materiais diversos de consumo, para suprir as 
necessidades da UlSa de cruzeiro do Sul. Elemento de despesa / Va-
lor: 339030/36/47 /r$ 2.240,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: alEX faBiaNo 
dE alMEida HaGE.

Protocolo: 660909

.

.

diÁria
.

Portaria: 2664/2021 objetivo: realizar atendimento a ocorrência de 
Suspeita de foco e realizar ações de investigação da praga quarentená-
ria Bactroceracarambolae (mosca da carambola).fundamento legal: lei 

5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: caSTElo doS So-
NHoS/Pa Servidor: 54193829/HUGo EdUardo MorEira caMiNHa (aU-
Xiliar dE caMPo) / 5,5 diáriaS / 25/05/2021 a 30/05/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 661102
Portaria: 2665/2021 objetivo: realizar atendimento a ocorrência de 
Suspeita de foco e realizar ações de investigação da praga quarentená-
ria Bactroceracarambolae (mosca da carambola).fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: caSTElo doS So-
NHoS/Pa Servidor: 57189744/raiMUNdo alESSaNdro da SilVa cUNHa 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 5,5 diáriaS / 25/05/2021 a 30/05/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 661111
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 

41094/2021, Portaria Nº 2021/2243 de 14/05/2121
Portaria 2649/2021 objetivo: realizar em conjunto com equipe local, 
ações de saneamento de foco de raiva dos Herbívoros, com vigilância epi-
demiológica, controle populacional de morcegos hematófagos e vacinação 
da área focal e perifocal nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: iNHaNGaPi/Pa destino: SaNTa Maria do Pará,-
SÃo MiGUEl do GUaMá/ Pa Servidor: 55588125/ JoYlSoN BENTES caN-
To (MÉdico VETEriNário) / 4,0 diáriaS / 22/05/2021 a 25/05/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 660905
Portaria: 2651/2021 objetivo: realizar supervisão nas UlSaS, reunião 
com revendedores e distribuidores.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: SaNTarÉM/Pa. destino: alENQUEr,MoNTE alEGrE,Ó-
BidoS,oriXiMiNá,PraiNHa/Pa. Servidor: 57218065/ aNdrE rEalE 
SiMoES (GErENTE dE dEfESa aNiMal) / 3,5 diáriaS / 07/06/2021 a 
10/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 660922
Portaria 2653/2021 Objetivo Realizar o atendimento ao público, notifi-
cação de vacinas, emissão de GTa e atualização cadastral de produtores.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa 
destino:  TailÂNdia/Pa Servidor: 54193771/ EdSoN XaViEr NEVES (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 31/05/2021 a 04/06/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 660939
Portaria: 2652/2021 objetivo: realizar atualização cadastral em pro-
priedades rurais, bem como, vigilância ativa nas referidas propriedades que 
será no referido município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: SaNTarÉM/Pa. destino: alMEiriM/Pa. Servidor: 57218065/ 
aNdrE rEalE SiMoES (GErENTE dE dEfESa aNiMal) / 5,5 diáriaS / 
24/05/2021 a 29/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 660937
Portaria: 2655/2021 objetivo: realizar visita técnica nas unidades e 
posto de fiscalização e, entrega e recebimento de documento e material de 
escritório.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rEdEN-
ÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia,PaU d`arco,SaNTa Maria 
daS BarrEiraS/Pa Servidor: 5947211/ daNiElla SilVa diaS (GErENTE 
rEGioNal) /4,5 diáriaS / 31/05/2021 a 04/06/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 660947
Portaria: 2656/2021 Objetivo: Realizar notificações de vacinas, atualiza-
ção cadastral, emissão de gtas durante o período da campanha contra febre 
aftosa/maio 2021.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
TUcUrUÍ/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 12345/ GESoal-
do EdUardo da SilVa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) /4,5 diáriaS / 
31/05/2021 a 04/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 660956
Portaria 2657/2021 objetivo realizar Supervisão e capacitação na UlSa 
e revendas agropecuárias no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: SaNTarÉM/Pa Servidor: 
5869102/ HEriKa BiTTENcoUrT loBaTo (fiScal ESTadUal aGroPEcU-
ário - MÉdico VETEriNário) / 6,5 diáriaS / 27/06/2021 a 03/07/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 660961
Portaria 2660/2021 objetivo orientar os servidores da regional quanto a 
documentação necessária e procedimentos de pagamento de contratos de 
alugueis e implantar controles para acompanhamento da execução desses 
pagamentos na regional.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: GarrafÃo do NorTE,NoVa ESPEraNÇa do 
Piriá,oUrÉM,SaNTa Maria do Pará/Pa Servidor: 55589337/ EUlErSoN 
ViKTor dE oliVEira BorGES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diá-
riaS / 07/06/2021 a 11/06/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida 
HaGE.

Protocolo: 660974
Portaria: 2658/2021 objetivo: realizar acompanhamento da vacinação 
contra febre aftosa, devido a denúncias de criação sem cadastro e de pro-
priedade que não realiza vacina, no referido município.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa. destino: PraiNHa/
Pa. Servidor: 57218065/ aNdrE rEalE SiMoES (GErENTE dE dEfESa 
aNiMal) / 1,5 diária / 17/05/2021 a 18/05/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 660966
Portaria 2654/2021 Objetivo Realizar atendimento ao público, notifica-
ção de vacinas, emissão de GTa e atualização cadastral de produtores.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa des-
tino:  TailÂNdia/Pa Servidor: 55588821/ faBio MaciEl fUrTado (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 07/06/2021 a 11/06/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 660942
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Portaria: 2659/2021 objetivo: realizar orientação aos servidores da 
regional quanto a documentação necessária e procedimentos de paga-
mento de contratos de alugueis e implantar controles parao acompanha-
mento da execução desses pagamentos na regional.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa. destino: GarrafÃo do Nor-
TE,NoVa ESPEraNÇa do Piriá,oUrÉM,SaNTa Maria do Pará/Pa. Servi-
dor: 5946367/ Valdo VaNdrÉ SoUSa colarES (GErENTE da árEa or-
ÇaMENTária E fiNaNcEira) / 4,5 diáriaS / 07/06/2021 a 11/06/2021.
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 660969
Portaria: 2661/2021 objetivo: realizar capacitação para emissão de 
GTV.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: oEiraS 
do Pará/Pa destino: afUá, aNaJáS, BaGrE, cHaVES/Pa Servidor: 
55588427/JoSiVaN TENorio BarBoSa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) 
/ 12,5 diáriaS / 31/05/2021 a 12/06/2021.ordenador: lUcioNila PaN-
ToJa PiMENTEl

Protocolo: 661070
Portaria 2662/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
mosca-da-carambola nos municípios pertencentes à área sem ocorrência 
da Bactrocera carambolae.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: oriXiMiNá/Pa destino: cUrUá, faro, JUrUTi, ÓBidoS, TEr-
ra SaNTa/Pa Servidor: 57220929/ cElSo aNdErSoN BaTiSTa PErEi-
ra (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 7,5 diáriaS / 07/06/2021 a 
14/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 661079
Portaria: 2663/2021 objetivo: realizar cadastro de produtores,proprie-
dades rurais e unidades produtivas da cultura do açaí.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: coTiJUBa/Pa 
Servidor: 05870313/ aNa KarEN dE MENdoNca NEVES (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 25/05/2021 a 26/05/2021.ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 661085

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0302/2021 – 24.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato, o assistente de 
administração afoNSo MarcoS BEZErra falcÃo (Titular) - Matrícula 
nº3177610/1 e o chefe da Seção de Material e Patrimônio daNiEl MaUro 
lEal caMPoS (Suplente)-Matrícula nº 54182270/2, para, na qualidade de 
fiscais do contrato, acompanhar a execução do contrato nº 024/2021, ce-
lebrado entre a EMaTEr-Pará e EMPrESa ccK coMErcial EirEli. cons-
titui objeto do presente contrato, a contratação de Empresa especializada 
no fornecimento de Equipamentos(centrais de ar condicionado), conforme 
especificações relacionadas no item 14 do Termo de referência no item 05 
do Edital do Pregão Eletrônico, para atender as necessidades da Empresa 
de assistência Técnica e Extensão rural-EMaTEr-Pará, de acordo com as 
normas e diretrizes vigentes. conforme preconiza o art.67 da lei federal 
nº 8.666/93.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0303/2021 – 24.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato, o assessor de 
comunicação e imprensa JoÃo JoSÉ lEiTÃo EVaNGEliSTa (Titular)- Ma-
trícula nº5959882/1 e o agente operacional iSac MiraNda MacHado 
(Suplente)-Matrícula nº 57175871/1, para, na qualidade de fiscais do con-
trato, acompanhar a execução do contrato nº 025/2021, celebrado entre 
a EMaTEr-Pará e EMPrESa dElTa PUBlicidadE S/a, constitui objeto do 
presente contrato, a contratação de 01(UMa) assinatura do Jornal o li-
beral, na modalidade anual, para atender as necessidades da Empresa 
de assistência Técnica e Extensão rural-EMaTEr-Pará, de acordo com as 
normas e diretrizes vigentes. conforme preconiza o art.67 da lei federal 
nº 8.666/93.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0304/2021 – 24.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
adotar as seguintes Medidas administrativas, a contar de 19.05.2021:
i - d E S i G N a r, comissão Especial licitação - cotação Eletrônica, 
considerando a resolução nº 001 de 16.03.2010 e decreto Estadual nº 
2.168 de 01.03.2010 que instituiu o Sistema de cotação Eletrônica, com 
os seguintes empregados:
 

dadoS do SErVidor PErfil

laNa roBErTa rEiS doS SaNToS
diretor Presidente

Matrícula nº 5938576/2 Homologadora

roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
diretor Técnico

Matrícula nº3175685/1 HomologadorSubstituto

aNTÔNio cláUdio GoNÇalVES do roSário JÚNior
diretor administrativo
Matrícula: 5959641/1 Homologador Substituto

raiMUNdo NoNaTo BoTElHo da coSTa
cargo: Técnico de Planejamento

Matrícula: 3173500/1 coordenador

GilSoN aUrÉlio MiraNda MENdES
Cargo: Emprego de Confiança III

Matrícula: 5948233/2 coordenador

EdSoN UGUliNo liMa
cargo: Técnico em administração e finanças

Matrícula: 97571471/2 coordenador

oScar SoUZa do carMo JUNior
cargo:auxiliar de administração

Matrícula: 5945591/1 coordenador

daNiEl MaUro lEal caMPoS
cargo: agente operacional

Matrícula: 54182270/2 coordenador

ii - r E V o G a r, a Portaria de nº 0006/2021, que designou a comissão 
de cotação Eletrônica de Preços.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0305/2021 – 24.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas,
coNSidEraNdo o disposto no artigo 138, parágrafo único, inciso V da 
constituição Estadual;
coNSidEraNdo o disposto na lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, e decreto federal nº 024/2019, e no decreto Estadual nº 2.069, de 
20 de fevereiro de 2006 e legislação vigente correlacionada;
r E S o l V E:
adotar as seguintes Medidas administrativas, a contar de 19.05.2021:
i - d E S i G N a r, os empregados abaixo relacionados para atuarem 
como autoridade Homologadora, Homologadora Substituta, Pregoeiros e 
Membros de Equipe de apoio, junto aos Pregões Eletrônicos e Presenciais 
que vierem a ser utilizados pela EMaTEr- Pa.
 

dadoS do SErVidor PErfil

Nome: laNa roBErTa rEiS doS SaNToS
cPf: 622.762.982-00

Telefone comercial: (91) 3299-3412
Endereço comercial: rodovia Br 316, Km 12, Marituba\Pa

cEP: 67.200-970

- autoridade
- Homologadora

Nome: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
cPf: 100.924.122-20

Telefone comercial: (91) 3299-3415
Endereço comercial: rodovia Br 316, Km 12, Marituba\Pa

cEP: 67.200-970

-Homologador
- Substituto

Nome: aNTÔNio cláUdio GoNÇalVES do roSário JÚNior
cPf: 648.906.515-68

Telefone comercial: (91) 3299-3417
Endereço comercial: rodovia Br 316, Km 12, Marituba\Pa

cEP: 67.200-970

- Homologador
- Substituto

Nome: raiMUNdo NoNaTo BoTElHo da coSTa
cPf: 062.289.502-82

Telefone comercial: (91) 3299-3463
Endereço comercial: rodovia Br 316, Km 12, Marituba\Pa

cEP: 67.200-970

-Pregoeiro
- Equipe de apoio

Nome: GilSoN aUrÉlio MiraNda MENdES
cPf: 705.015.052 -53

Telefone comercial: (91) 3299-3463
Endereço comercial: rodovia Br 316, Km 12, Marituba\Pa

cEP: 67.200-970

Pregoeiro
-Equipe de apoio

Nome: EdSoN UGUliNo liMa
cPf: 451.747.412-72

Telefone comercial: (91) 3299-3463
Endereço comercial: rodovia Br 316, Km 12, Marituba\Pa

cEP: 67.200-970

Pregoeiro
-Equipe de apoio

Nome: oScar SoUZa do carMo JÚNior
cPf: 815.689.832-04

Telefone comercial: (91) 3299-3465
Endereço comercial: rodovia Br 316, Km 12, Marituba\Pa

cEP: 67.200-970

Pregoeira
-Equipe de apoio

Nome: daNiEl MaUro lEal caMPoS
cPf: 307.055.922-00

Telefone comercial: (91) 3299-3403
Endereço comercial: rodovia Br 316, Km 12, Marituba\Pa

cEP: 67.200-970

-Equipe de apoio

ii - r E V o G a r, a Portaria de nº 0007/2021, que designou os Pregoeiros 
e Membros de Equipe de apoio, para atuarem nos Pregões Eletrônicos e 
Presenciais.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
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Portaria Nº 0307/2021 – 24.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
i – d E S i G N a r, para integrarem a comissão de licitação, para obras e 
Serviços de Engenharia, que prevê a lei nº 13.303/2016, e o regulamento 
interno de licitações e contratos da EMaTEr-Pará, contar de 19/05/2021, 
os empregados abaixo relacionados,
• RAIMUNDO NONATO BOTELHO DA COSTA - Presidente
• LUIZ VIEIRA REGIS DE SOUZA – Membro
• DANIEL MAURO LEAL CAMPOS- Membro
• JOÃO FREITAS DA SILVA – Membro
• GILSON AURÉLIO MIRANDA MENDES – Membro
• EDSON UGULINO LIMA – Membro
• OSCAR SOUZA DO CARMO JÚNIOR – Membro
• CELSO PAULO AFONSO JUNIOR – Engenheiro Civil
ii – r E V o G a r, a PorTaria Nº 0441/2020, que designava a comissão 
aos processos de obras e serviços de Engenharia.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 661287

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 020/2021
BENEficiário (a): GEorGE SoUZa GUZZo / MaTrÍcUla: 57211156/ 
carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: aNaPU - l 
/ oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE UMa oficiNa coNforME ProaTEr 
2021 do ESloc aNaPU/ ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 
0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 = r$500,00 / Valor ToTal 
r$500,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS 
/ ordENador dE dESPESaS da UG alTaMira: rodriGo faGUNdES TEi-
XEira

Protocolo: 661221

diÁria
.

Portaria de diaria Nº 091/2021;BENEficiária:EliaNa froS do 
NaSciMENTo SilVa;MaTrÍcUla :colaBoradora;fUNÇÃo:SErViÇoS 
GEraiS;oBJETiVo:ViaJar coM dESTiNo ao MUNicÍPio dE BraGaNÇa, 
Para dar SUPorTE oPEracioNal Na iNaUGUraÇÃo da UdB(UNidadE 
didáTica dE BraGaNÇa);PErÍodo:20 a 21.05.2021;Nº dE diáriaS:1,0 
(UMa) ; dESTiNo:BraGaNÇa; ordENador dE dESPESa:aNToNio 
claUdio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 660930
Portaria de diaria Nº 090/2021;BENEficiário:WaGNEr da Sil-
Va dE SoUZa;MaTrÍcUla: 5960033/1; fUNÇÃo:EMPrEGo dE coNfiaN-
Ça/MoToriSTa;oBJETiVo:coNdUZir VEicUlo coM a PrESidENTE da 
EMPrESa E TÉcNicoS aoS MUNicÍPioS dE MaraPaNiM E iGaraPÉ-a-
ÇU, QUE ParTiciParÃo dE rEUNiÕES adMiNiSTraTiVaS NoS rEfEri-
doS EScriTÓrioS locaiS, ViSiTa EM oBraS coM PoSSiBilidadE dE 
iNaUGUraÇÃo; PErÍodo:25.05.2021;Nº dE diáriaS:¹/² (MEia);dES-
TiNo:MaraPaNiM E iGaraPÉ-aÇU;ordENador dE dESPESa:aNToNio 
claUdio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 660916

torNar seM eFeito
.

TorNar SEM EfEiTo as férias do empregado abaixo relacionado, publi-
cada no doE nº 34.569 de 30.04.2021, conforme Portaria 0221/2021 de 
28.04.2021.
 

Nº MaTricUla EMPrEGado EXErcÍcio fÉriaS
001 55585955/1 ricardo SilVa frEirE-SUP. adJUNTo 2020/2021 01.06.2021 a 30.06.2021

laNa roBErTa rEiS doS SaNToS - Presidente
TorNar SEM EfEiTo as férias do empregado abaixo relacionado, publi-
cada no doE nº 34.596 de 27.05.2021, conforme Portaria 0308/2021 de 
26.05.2021.
 

Nº MaTricUla EMPrEGado EXErcÍcio fÉriaS
001 5867754/3 SaNdra crUZ dE oliVEira-aSSESSora 2020/2021 05.07.2021 a 03.08.2021

laNa roBErTa rEiS doS SaNToS - Presidente
Protocolo: 660982

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

Portaria
.

Portaria N.º 043/2021
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto da 
Empresa;

rESolVE:
designar o Sr. MaTHEUS da SilVa aracaTi, matrícula nº 5913361/3, ocu-
pante do cargo de coordenador de Gestão de Mercado para responder 
pela diretora administrativa e financeira, sem ônus para a administração 
Pública, por motivo de licença, no período de 28 de Maio de 2021 a 07 de 
Junho de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 27 de Maio de 2021.
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor – Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 661126

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria Nº 00689/2021-GaB/seMas, de 21.05.2021
i – dESiGNar, o servidor Marco aUrÉlio XaViEr dE oliVEira, Matrí-
cula n° 57214816/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio 
ambiente/coordenador, para responder pela diretoria de fiscalização am-
biental - difiSc, durante o impedimento da titular MoNica MoNTEiro 
MorEira, Matrícula n° 57196919/1, de férias no período de 31/05/2021 
a 29/06/2021.
ii – dESiGNar, a servidora adriEllE Baia rodriGUES, Matrícula n° 
57230542/3, ocupante do cargo de Gerente, para responder pela coorde-
nadoria de fiscalização - cofiSc, durante o impedimento do titular Marco 
aUrÉlio XaViEr dE oliVEira, Matrícula n° 57214816/1, no período de 
31/05/2021 a 29/06/2021.
iii – dESiGNar, a servidora EliNEUZa faria da SilVa, Matrícula n° 
57234782/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio ambien-
te, para responder pela Gerência de fiscalização de atividades Poluido-
ras e degradadoras (GErad), durante o impedimento da titular adriEllE 
Baia rodriGUES, matrícula nº 57230542/3, no período de 31/05/2021 a 
29/06/2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 661054

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
ordENador: lÍlia Márcia raMoS rEiS
SErVidorES:
ENoQUE MElo da coSTa
MaTrÍcUla: 6403464
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE/Engenharia ambiental
a coNTar dE 31/05/2021
aNTÔNio oZENilTo dE SoUSa liMa
MaTrÍcUla: 5953122
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE/Engenharia florestal
a coNTar dE 01/06/2021
THiaGo aUGUSTo PEdroSa BarBoSa
MaTrÍcUla: 5954960
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE/ciências Biológicas
a coNTar dE 01/06/2021

Protocolo: 659749

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 00707/2021-dGaF/GaB/seMas, de 25.05.2021.
Nome: fraNciSca lUcia PorPiNo TEllES
Matrícula: 82244/1
cargo: Engenheiro
concessão: 60 (sessenta) dias de licença Prêmio
Período aquisitivo: triênio 1993/1996
Períodos de Gozo: 03/06/2021 a 01/08/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 661156

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 00715/2021-dGaF/GaB/seMas, de 26.05.2021.
Nome: aNa claUdia dE oliVEira coSTa dE SoUZa
Matrícula: 57216103/1
cargo: Técnico em Gestão Pública
concessão: 04 (quatro) dias de licença para Tratamento de Saúde
Período: 20/04/2021 a 23/04/2021
laudo Médico: 74813 de 25/05/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 661163
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desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 00720/2021 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021. 
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2020/767560 e 2021/523982. 
rESolVE:
i-SUBSTiTUir na Portaria n° 0338/2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE 
Nº 34.523 de 18 de março de 2021, o fiscais do Contrato nº 004/2021 
celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTEN-
TaBilidadE – SEMaS/Pa e a empresa lar E coZiNHa coMErcial lTda , 
o servidor Bruce de Souza corrêa (Titular) - Matrícula n° 54185823/5, pelo 
servidor cledenilson Garcia de almeida - Matrícula n° 5931774/3 (Titular), 
como fiscal suplente substituir o servidor Cledenilson Garcia de Almeida 
pelo servidor Wilson rocha Martins - Matrícula n° 57201901/1, a contar da 
data da publicação desta portaria. 
ii-determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - ccoN 
que através do setor competente, tome as devidas providências ao fiel 
cumprimento do presente ato. 
iii-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 27 de maio de 2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 661263

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 031/2021-seMas/Pa
Processo: PaE 2021/307503
ata de registro de Preços 056/2020/UfSB
Pregão Eletrônico 07/2020/UfSB
objeto: aquisição de equipamentos e insumos para a manutenção dos ser-
viços de informática da SEMaS/Pa (70 tablets com teclado bluetooth)
Valor Total: r$ 102.760,00
Vigência: 26/05/2021 a 25/05/2022
assinatura: 26/05/2021
orçamento: Unidade 27101; Gestão 00001; PTrES 278583; fonte 
0397008257; Elemento 449052; Pi 2100008583E.
contratado: MicroSENS S/a (cNPJ 78.126.950/0011-26)
Endereço: rod. Gov. Mário covas, 882, armazém 01, Mezanino 01, Box 
6, Bairro Padre Mathias, cEP 29157-100, fone (41) 3024-2050, licitacao@
microsens.com.br, cariacica/ES
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 661121
coNtrato: 035/2021-seMas/Pa

Processo: PaE 2020/687582
Pregão Eletrônico 01/2021 - SEMaS/Pa
objeto: aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, para atender as ne-
cessidades internas da difiSc/ SEMaS (130 Nobreak 1200Va/600W)
Valor Total: r$ 68.477,50
Vigência: 27/05/2021 a 26/05/2022
assinatura: 27/05/2021
orçamento: Unidade 27101; Gestão 00001; PTrES 278583; fonte 
0397008257; Elemento 449052; Pi 2100008583E.
contratado: BElPará coMErcial lTda (cNPJ 05.903.157/0001-40)
Endereço: Tv Humaitá, nº 2233, Térreo, Bairro Marco, cEP 66093-047, 
fone (91) 98815-2131, belpara.comercial@gmail.com, Belém/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 661318
coNtrato: 034/2021-seMas/Pa

Processo: PaE 2020/687582
Pregão Eletrônico 01/2021 - SEMaS/Pa
objeto: aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, para atender as ne-
cessidades internas da difiSc/ SEMaS (2 drones modelo quadricóptero)
Valor Total: r$ 43.557,00
Vigência: 27/05/2021 a 26/05/2022
assinatura: 27/05/2021
orçamento: Unidade 27101; Gestão 00001; PTrES 278583; fonte 
0397008257; Elemento 449052; Pi 2100008583E.
contratado: Maiorca coMErcio dE EQUiPaMENToS ElETrÔNicoS Ei-
rEli (cNPJ 34.802.325/0001-00)
Endereço: av Marques de São Vicente, nº 1619, sala 1102, Bairro Várzea 
da Barra funda, cEP 01139-003, fone (11) 94961-3629, governamental@
maiorcacomercio.com.br, São Paulo/SP
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 661316

diÁria
.

Portaria Nº 697/2021 - GaB/seMas 24 de Maio de 2021.
objetivo: capacitação sobre procedimentos técnicos necessários para sub-
sidiar análise jurídica de licenciamento ambiental, no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa
destino: Belém/Pa e Paragominas/Pa
Período: 05/06 a 12/06/2021 – 07 e ½ diárias
Servidor:
- 5946261/1 - Marcia dE liMa PorTEla - (assessora)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 660265
Portaria Nº 708/2021 - GaB/seMas 25 de Maio de 2021.

Objetivo: Realizar ações de fiscalização para verificação de possíveis come-
timentos de crimes ambientais.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Tomé-açu/Pa
Período: 20/05 a 27/05/2021 – 07 e ½ diárias
Servidores:
- 57234497/1 - ToBiaS BraNcHEr - (Técnico em Gestão de Meio am-
biente)
- 5892985/2 - raPHaEl loBaTo Prado NEVES - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5865182/3 - Marcio rodriGUES PiNHEiro - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 660339
Portaria Nº 640/2021 - GaB/seMas 17 de Maio de 2021.

objetivo: realizar vistoria prévia e pós exploratória (Poa) em PMfS, loca-
lizado no município de anapu.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: altamira/Pa e anapu/Pa
Período: 07/06 a 11/06/2021– 04 e ½ - diárias.
Servidores:
- 80845196/1 - fErNaNda alEiXo dE caSTro - (Técnica em Gestão em 
infraestrutura)
- 57235011/1 - EVErToN BarroS diaS - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 656713
Portaria Nº 669/2021 - GaB/seMas 20 de Maio de 2021.

objetivo: Vistoria técnica com vistas a subsidiar a análise de processos de 
licenciamento, nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Xinguara/Pa, água azul do Norte/Pa e Tucumã/Pa
Período: 07/06 a 12/06/2021– 05 e ½ diárias
Servidores:
- 57214856/1 - ErNildo cESar da SilVa SErafiM - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 6403515/1 - TaUaNY MarTiNS ViEira - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 54184023/3 - aNa roSa BEZErra cardoSo - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57214878/1 - aNdrE lUiS SoUSa da coSTa - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5620430/1 - fErNaNdo MESQUiTa riBEiro - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 658141
Portaria Nº 716/2021 - GaB/seMas 26 de Maio de 2021.

objetivo: Vistoria técnica prévia para licenciamento de PMfS, nos municí-
pios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Paragominas/Pa e Breu Branco/Pa
Período: 01/06 a 10/06/2021 – 09 e ½ diárias
Servidores:
- 57175268/1 - SToNE cESar caValcaNTE da coSTa - (Técnico em Ges-
tão de infra-Estrutura)
- 57234850/1 - roBErTa PirES MENdES dE alBUQUErQUE - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5654831/1 - EVaNdro dE SoUZa PaES BarrETo - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 660452
Portaria Nº 719/2021 - GaB/seMas 26 de Maio de 2021.

objetivo: realizar vistoria técnica em área de supressão de vegetação se-
cundária, licenciamento ambiental de atividade rural – lar para a ativi-
dade de Bovinocultura.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa e ipixuna do Pará/Pa e São domingos do araguaia/Pa
Período: 07/06 a 11/06/2021– 04 e ½ diárias.
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Servidores:
- 5953153/1 - ValTo coElHo SaNTaNa JUNior - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5953139/1 - SHErlEM PaTricia dE SEiXaS fEliZardo - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5955134/1 - Joao aNToNio do carMo SoUSa JUNior - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 57193748/1 - JoSE lUciaNo SaNToS rodriGUES - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 660528
Portaria Nº 688/2021 - GaB/seMas 21 de Maio de 2021.

Objetivo: Realizarão vistoria técnica de validação de Estudos de Coeficiente 
de rendimento Volumétrico (EcrV) em indústrias madeireiras, localizadas 
nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa e Novo Progresso/Pa
Período: 07/06 a 18/06/2021– 11 e ½ - diárias
Servidores:
- 5952149/1 - ricHard PiNHEiro rodriGUES - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5926171/3 - lariSSa dE carValHo liMa - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 659120

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº711/2021-dGaF/GaB/seMas, 25/05/2021
i – iNTErroMPEr, por necessidade de serviços, a contar de 19/05/2021 o 
gozo de férias da servidora lariSSa da SilVa MiraNda , matricula 
nº5952146/ 1 , referente ao exercício 2019/2020, concedido através da 
PorTaria Nº 439/2021,
publicado no doE de nº 34.546 de 09/04/2021, restando 14(quatorze)dias 
a serem usufruídos posteriormente.
 HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 661169
Portaria Nº 709/2021-dGaF/GaB/seMas, 25/05/2021

alTErar, o período de gozo de férias da servidora MoNica MoNTEiro 
MorEira matrícula nº 57196919, vinculo 1 e 3, concedida através 
PorTaria Nº 439/2021 -dGaf/GaB/SEMaS de 08/04/2021,
publicada no doE nº 34.546 de 09/04/2021, referente ao exercício 
2020/2021, que seria de 17/05/2021 a 15/06/2021, para o novo período 
de 31/05/2021 a 29/06/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 661136
Portaria Nº714/2021-dGaF/GaB/seMas,25/05/2021

i – iNTErroMPEr, por necessidade de serviços, a contar de 17/05/2021 o 
gozo de férias da servidora GlaUcia do NaSciMENTo MarTiNS , matri-
cula nº 5122198/ 1, referente ao exercício 2019/2020,
concedido através da PorTaria Nº 439/2021, publicado no doE de nº 
34.546 de 09/04/2021, restando 16 (dezesseis) dias a serem usufruídos 
posteriormente.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 661160
Portaria Nº713 /2021-dGaF/GaB/seMas, 25/05/2021

coNcEdEr 29 (vinte e nove) dias das férias regulamentares, ao servidor 
GUilHErME GoNcalVES alVES , matricula 57176282/ 1 , ocupante do 
cargo de consultor Jurídico do Estado,
nos períodos de 26/07/2021 a 06/08/2021 e 01/12/2021 a 17/12/2021, 
referente exercício 2019/2020, interrompidas através da PorTaria 
Nº 0022/2021-dGaf/GaB/SEMaS, publicada no doE nº 34.454 de 
08/01/2021.
 HUGo YUTaKa SUENaGa.
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 661146

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

NotiFicaÇÃo 142550/Gerad/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
florESTEca BraSil lTda – faZENda arPa
End: rodoVia Pa 150, S/Nº
Bairro: ZoNa rUral
cEP: 68565-000 Santa Maria das Barreiras-Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa FLORESTECA BRASIL LTDA – 
FAZENDA ARPA notificada de acordo com os autos do Processo Adminis-
trativo infracional n° 33742/2020, no qual consta o auto de infração n° 
aUT-1-S/20-11-00585, lavrado por esta Secretaria, ante a constatação 
do exercício da atividade de captação de água subterrânea, em face não 
cumpriu a(s) condicionante(s) referentes ao(s) item(s) 5 da outorga nº 
814/2015, com base no relatório Técnico – rT nº 12508/GEoUT/2020, 
desobedecendo às normas legais ou regulamentares, contrariando o art. 
66, Parágrafo único, inciso ii, do decreto federal nº 6.514/2008, art. 81, 

inciso iii e Vi, da lei Estadual nº 6.381/2001 e art. 16, inciso i, da lei 
Estadual nº 6.381/2001, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da lei 
Estadual nº 5.887/1995, em consonância com o art. 70 da lei federal nº 
9.605/1998 e art. 225 da constituição federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 142560/Gerad/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
EBaTa – ProdUToS florESTaiS lTda
End: rodoVia Pa 441, a 2 KM dE TErra SaNTa, S/N, fUNdoS MarGEM 
ESQ.r.JaMari
Bairro: SiTio roMÃo
cEP: 68285-000 Terra Santa-Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa EBATA – PRODUTOS FLO-
RESTAIS LTDA notificada de acordo com os autos do Processo Adminis-
trativo infracional n° 33680/2020, no qual consta o auto de infração n° 
aUT-1-S/20-11-00573, lavrado por esta Secretaria, ante a constatação 
do exercício da atividade de captação de água subterrânea, em face de 
não cumprir as condicionantes referentes aos itens 6, 7 e 8 do prazo de 
1280 dias da outorga nº 1536/2016, desobedecendo às normas legais 
ou regulamentares, contrariando o art. 81, inciso iii e Vi da lei Estadual 
6.381/2001, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da lei Estadual nº 
5.887/1995, em consonância com o art. 70 da lei federal nº 9.605/1998 
e art. 225 da constituição federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 142606/Gerad/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
iTaiTUBa iNdUSTria dE ciMENToS do Para S/a
End: aV. aNTÔNio SiMÕES, Nº 589, GalPÃo a
Bairro: PraiNHa
cEP: 68010-380 Santarém-Pa.
Pelo presente instrumento, fica a empresa ITAITUBA INDÚSTRIA DE CI-
MENTOS DO PARÁ S/A notificada de acordo com os autos do Processo Ad-
ministrativo infracional n° 35857/2020, no qual consta o auto de infração 
n° aUT-2-S/20-11-00756, lavrado por esta Secretaria, ante a constatação 
do exercício da atividade de 0465-1- instalação Portuária dentro ou fora 
do Porto organizado e Terminal de uso privado somente para cargas não 
perigosas, em face não atender a Notificação nº 106636/2020, no prazo 
estabelecido na mesma, desobedecendo às normas legais ou regulamen-
tares, contrariando o art. 80, do decreto federal nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e Vi, da lei Estadual nº 5.887/1995, em 
consonância com o art. 70 da lei federal nº 9.605/1998 e art. 225, da 
constituição federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 142700/Gerad/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
M V dE SoUSa iNdUSTria E coMErcio dE MadEiraS
End: rodoVia Br 010, KM 1809 - ESTrada SÃo MiGUEl, Nº 07
Bairro: iNdUSTrial
cEP: 68.660-000 São Miguel do Guamá-Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa M V DE SOUSA INDUSTRIA E 
coMErcio dE MADEIRAS notificada de acordo com os autos do Processo 
administrativo infracional n° 34135/2020, no qual consta o auto de infra-
ção n° aUT-1-S/20-11-00643, lavrado por esta Secretaria, ante a consta-
tação do exercício da atividade de captação de água subterrânea, em face 
de não cumprir as condicionantes itens 5, 6, 7 e 8 do anexo i da outorga 
nº 2495/2018, infringindo regulamento administrativo e desobedecendo as 
normas legais ou regulamentares, contrariando o art. 66, Parágrafo único, 
inciso ii do decreto federal nº 6.514/2008, art. 81, inciso iii, da lei Es-
tadual nº 6.381/2001 e art. 81, inciso Vi, da lei Estadual nº 6.381/2001, 
enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da lei Estadual nº 5.887/1995, 
em consonância com o art. 70 da lei federal nº 9.605/1998 e art. 225 da 
constituição federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
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NotiFicaÇÃo122378/Gerad/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
laTiNo aMEricaNa METaiS lTda – EPP
End: rod Pa 279, GlEBa caraPaNa, S/N, KM 07, loTE J1
Bairro: ZoNa rUral
cEP: 68385-000 Tucumã-Pa
Pelo presente instrumento, fica a LATINO AMERICANA METAIS LTDA – EPP 
notificada de acordo com os autos do Processo Administrativo Infracional n° 
36092/2020, no qual consta o auto de infração n° aUT-2-S/20-11-00757, 
lavrado por esta Secretaria, ante a constatação do exercício da ativida-
de de 0513-Beneficiamento de Minerais Metálicos – Cobre, em face de 
não atender a Notificação nº 110007/URE-MAR/NURAM/SAGRA/2018, no 
prazo estabelecido na mesma, desobedecendo às normas legais ou regu-
lamentares, contrariando o art. 80, do decreto federal nº 6.514/2008, 
enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da lei Estadual nº 5.887/1995, 
em consonância com o art. 70 da lei federal nº 9.605/1998 e art. 225 da 
constituição federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 142177/Gerad/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
ViGia iNdUSTria coMErcio dE GElo E BENEficiaMENTo do PEScado 
lTda
End: TraV. PadrE BoNifacio, S/N
Bairro:  araPiraNGa
cEP: 66.780-000 Vigia-Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa VIGIA INDUSTRIA COMERCIO 
DE GELO E BENEFICIAMENTO DO PESCADO LTDA, notificada de acordo 
com os autos do Processo administrativo infracional n° 34020/2020, no 
qual consta o auto de infração n° aUT-1-S/20-11-00669, lavrado por esta 
Secretaria, ante a constatação do exercício da atividade de captação de 
água subterrânea, em face de descumprir a condicionante 3 constante 
no anexo da outorga nº 2526/2016, contrariando as exigências legais, 
contrariando o art. 66, Parágrafo único, inciso ii do decreto federal nº 
6.514/2008 e art. 81, inciso iii, da lei Estadual nº 6.381/2001, enqua-
drando-se no art. 118, inciso Vi, da lei Estadual nº 5.887/1995, em con-
sonância com o art. 70 da lei federal nº 9.605/1998.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 142181/Gerad/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
PalMYra rEcUrSoS NaTUraiS EXPloraÇÃo E coM. lTda
End: rodoVia Br-153, ViciNal GaMElEiraS, KM 27, Vila forTalEZa, 
S/N
Bairro:  ZoNa rUral
cEP: 68.570-000 São Geraldo do araguaia-Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa PALMYRA RECURSOS NATU-
RAIS EXPLORAÇÃO E COM. LTDA notificada de acordo com os autos do 
Processo administrativo infracional n° 32352/2020, no qual consta o auto 
de infração n° aUT-2-S/20-11-00365, lavrado por esta Secretaria, ante a 
constatação do exercício da atividade de Extração de Minerais não metá-
licos - Quartzito, em face de não atendimento da condicionante referente 
ao item 6 da licença de operação nº 7892/2013, apresentação do riaa no 
período de 2013 a 2017, desobedecendo as normas legais ou regulamenta-
res, contrariando o art. 66, Parágrafo único, inciso ii do decreto federal nº 
6.514/2008 e art. 81, do decreto federal nº 6.514/2008, enquadrando-se 
no art. 118, inciso i e Vi, da lei Estadual nº 5.887/1995, em consonância 
com o art. 70 da lei federal nº 9.605/1998 e art. 225, da constituição 
federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.

NotiFicaÇÃo 142193/Gerad/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
GoNÇalVES E diaS lTda
End: aVENida dr. MiGUEl SaNTa BrÍGida, KM 08, S/N
Bairro:  cENTro
cEP: 68.721-000 Salinópolis-Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa GONÇALVES E DIAS LTDA no-
tificada de acordo com os autos do Processo Administrativo Infracional n° 
35874/2020, no qual consta o auto de infração n° aUT-2-S/20-12-00228, 
lavrado por esta Secretaria, ante a constatação do exercício da atividade 
de captação de água subterrânea, em face de captar água subterrânea em 
desacordo com o volume concedido na declaração de dispensa de outorga 
de uso de recursos hídricos nº 652/2014, contrariando o art. 81, inciso 
iii, da lei Estadual nº 6.381/2001, enquadrando-se no art. 118, inciso i 
e Vi, da lei Estadual nº 5.887/1995, em consonância com o art. 70 da lei 
federal nº 9.605/1998 e art. 225, da constituição federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 

notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 142207/Gerad/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
rodoPalMa TraNSPorTE
End: rodoVia Pa 150, KM 67, S/N
Bairro:  iNTErior
cEP: 68. 695-000 Tailândia-Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa RODOPALMA TRANSPOR-
TE LTDA, notificada de acordo com os autos do Processo Administrativo 
infracional n° 31604/2020, no qual consta o auto de infração nº aUT-
2-S/20-10-01096, lavrado por esta Secretaria, ante a constatação do exer-
cício da atividade de captação de água subterrânea, em face de deixar de 
cumprir os itens 5 e 7 das condicionantes constantes no verso da outorga 
nº 632/2011, contrariando as exigências do órgão ambiental competente, 
contrariando o art. 66, Parágrafo único, inciso ii do decreto federal nº 
6.514/2008 e art. 81, inciso iii, da lei Estadual nº 6.381/2001, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e Vi, da lei Estadual nº 5.887/1995, em 
consonância com o art. 70 da lei federal nº 9.605/1998 e art. 225, da 
constituição federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 142217/Gerad/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
KiKi iNdÚSTria E coMÉrcio dE MadEiraS lTda
End: rodoVia Pa 150, KM 130, S/N
Bairro:  iNdUSTrial
cEP: 68695-000 Tailândia-Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa KIKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE MADEIRAS LTDA notificada de acordo com os autos do Processo Admi-
nistrativo infracional n° 34342/2020, no qual consta o auto de infração 
n° aUT-1-S/20-11-00672, lavrado por esta Secretaria, ante a constatação 
do exercício da atividade de captação de água subterrânea, em face de 
não cumprir os termos, itens 3, 4, e 5, da outorga nº 3312/2018, no 
prazo estabelecido na mesma, desobedecendo às normas legais ou regu-
lamentares, contrariando o art. 66, Parágrafo único, inciso ii do decreto 
federal nº 6.514/2008 e art. 81, inciso iii, da lei Estadual nº 6.381/2001, 
enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da lei Estadual nº 5.887/1995, 
em consonância com o art. 70 da lei federal nº 9.605/1998 e art. 225, da 
constituição federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 142262/Gerad/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
caETE iP faBricaÇÃo dE GElo -EirEli
End: rUa PriNciPal S/N
Bairro:  Vila ilHa daS PEdraS
cEP: 68610-000 augusto corrêa-Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa CAETE IP FABRICAÇÃO DE 
GELO -EIRELI notificada de acordo com os autos do Processo Adminis-
trativo infracional n° 32996/2020, no qual consta o auto de infração n° 
aUT-2-S/20-11-00467, lavrado por esta Secretaria, ante a constatação do 
exercício da atividade de captação de água subterrânea, em face de des-
cumprir as condicionantes itens 7 e 8 constantes no verso da outorga nº 
1993/2015, contrariando as exigências legais, contrariando o art. 66, Pa-
rágrafo único, inciso ii do decreto federal nº 6.514/2008 e art. 81, inciso 
iii, da lei Estadual nº 6.381/2001, enquadrando-se no art. 118, inciso 
Vi, da lei Estadual nº 5.887/1995, em consonância com o art. 70 da lei 
federal nº 9.605/1998.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 142356/Gerad/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
NEW coal ProdUÇÃo dE carVÃo VEGETal EirEli
End: rodoVia Pa-150, KM 06, TraVESSÃo da colÔNia SaraPUÍ, S/N, 
PrÓXiMo ao rESTaUraNTE E laNcHoNETE raNcHo GoiaNo
Bairro:  colÔNia SaraPUÍ
cEP: 68450-000 Moju-Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa NEW COAL PRODUÇÃO DE CAR-
VÃO VEGETAL EIRELI notificada de acordo com os autos do Processo Admi-
nistrativo infracional n° 30012/2020, no qual consta o auto de infração n° 
aUT-2-S/20-10-00812, lavrado por esta Secretaria, ante a constatação do 
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exercício da atividade de carvoaria, em face de operar a referida atividade 
em desacordo com a devida licença obtida, contrariando o art. 66, do de-
creto federal nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da 
lei Estadual nº 5.887/1995, em consonância com o art. 70 da lei federal 
nº 9.605/1998 e art. 225 da constituição federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 142366/Gerad/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
BioaGri aMBiENTal lTda
End: rUa c, Nº 304
Bairro: cidadE NoVa
cEP: 68.515-000 Parauapebas-Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa BIOAGri aMBiENTal lTda no-
tificada de acordo com os autos do Processo Administrativo Infracional n° 
32525/2020, no qual consta o auto de infração n° aUT-2-S/20-11-00442, 
lavrado por esta Secretaria, ante a constatação do exercício da atividade 
de laboratório de análises Biológicas e físico-químicas, em face de desen-
volver a atividade de laboratório de análises Biológicas e físico-químicas 
no período de 06/05/2014 a 15/10/2017 sem a devida licença de operação 
válida, infringindo regulamento administrativo e desobedecendo às nor-
mas legais ou regulamentares, contrariando o art. 93, da lei Estadual nº 
5.887/1995 e art. 66, do decreto federal nº 6.514/2008, enquadrando-se 
no art. 118, inciso i e Vi, da lei Estadual nº 5.887/1995, em consonância 
com o art. 70 da lei federal nº 9.605/1998 e art. 225 da constituição 
federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 142510/Gerad/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
MEGa STroNG aGroiNdUSTria E coMErcio dE PolPaS dE frUTaS Ei-
rEli
End: rodoVia Pa 140, ESTrada do PErNaMBUco, S/N
Bairro: arEa rUral.
cEP: 68790-000 Santa isabel do Pará-Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa MEGA STRONG AGROINDUS-
TRIA E COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS EIRELI notificada de acordo com 
os autos do Processo administrativo infracional n° 37065/2020, no qual 
consta o auto de infração n° aUT-2-S/20-12-00275, lavrado por esta Se-
cretaria, ante a constatação do exercício da atividade de captação de água 
subterrânea, em face de não cumprir as condicionantes, item 6, 7 e 8 da 
outorga nº 1726/2015, no prazo estabelecido na mesma, desobedecendo 
às normas legais ou regulamentares, contrariando o art. 66, Parágrafo 
único, inciso ii, do decreto federal nº 6.514/2008, enquadrando-se no 
art. 118, inciso i e Vi, da lei Estadual nº 5.887/1995, em consonância 
com o art. 70 da lei federal nº 9.605/1998 e art. 225 da constituição 
federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 142535/Gerad/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
caETE faBricaÇÃo E coMErcio dE GElo lTda
End: PNT localidadE dE PoNTiNHa dE BacUriTEUa, S/Nº, aNEXo a  
Bairro: Vila dE BacUriTEUa.
cEP: 68600-000 Bragança-Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa CAETE FABRICAÇÃO E COMER-
CIO DE GELO LTDA notificada de acordo com os autos do Processo Admi-
nistrativo infracional n° 34965/2020, no qual consta o auto de infração 
n° aUT-1-S/20-11-00589, lavrado por esta Secretaria, ante a constatação 
do exercício da atividade de captação de água subterrânea, em face de 
deixar de cumprir o item 4 do prazo de 180 dias, e os itens 5, 6 e 7 das 
condicionantes do prazo de 1280 dias, referente a outorga nº 1613/2015, 
desobedecendo às normas legais ou regulamentares, contrariando o art. 
66, Parágrafo único, inciso ii, do decreto federal nº 6.514/2008 e art. 81, 
inciso iii e Vi, da lei Estadual nº 6.381/2001, enquadrando-se no art. 118, 
inciso i e Vi, da lei Estadual nº 5.887/1995, em consonância com o art. 
70 da lei federal nº 9.605/1998 e art. 225 da constituição federal 1988.

o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo  142569 /Gerad/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
caETE faBricaÇÃo E coMErcio dE GElo lTda
End: PNT localidadE PoNTiNHa dE BacUriTEUa, S/Nº, aNEXo a  Bair-
ro: Vila dE BacUriTEUa.
cEP: 68600-000 Bragança-Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa CAETE FABRICAÇÃO E COMER-
CIO DE GELO LTDA notificada de acordo com os autos do Processo Admi-
nistrativo infracional n° 32974/2020, no qual consta o auto de infração n° 
aUT-1-S/20-11-00468, lavrado por esta Secretaria, ante a constatação do 
exercício da atividade de captação de água subterrânea, em face de não 
cumpriu às exigências elencadas no disposto do aNEXo i da outorga nº 
1540/2014, ao qual refere-se ao item 3 (rEaliZar liMPEZa E dESiNfEc-
ÇÃo do PoÇo 002 Por EMPrESa crEdENciada No crEa/Pa, coNforME 
dEciSÃo NorMaTiVa do coNfEa Nº 0059/1997), contrariando o art. 81, 
inciso iii e Vi da lei Estadual nº 6.381/2001, enquadrando-se no art. 118, 
inciso i e Vi, da lei Estadual nº 5.887/1995, em consonância com o art. 
70 da lei federal nº 9.605/1998 e art. 225 da constituição federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 142589/Gerad/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
iTaiTUBa iNdUSTria dE ciMENToS do Para S/a
End: aV. aNTÔNio SiMÕES, Nº 589, GalPÃo a
Bairro: PraiNHa
cEP: 68010-380 Santarém-Pa.
Pelo presente instrumento, fica a empresa ITAITUBA INDÚSTRIA DE CI-
MENTOS DO PARÁ S/A notificada de acordo com os autos do Processo Ad-
ministrativo infracional n° 35846/2020, no qual consta o auto de infração 
n° aUT-2-S/20-11-00754, lavrado por esta Secretaria, ante a constatação 
do exercício da atividade de 0465-1 - instalação Portuária dentro ou fora 
do Porto organizado e Terminal de Uso Privado Somente para cargas Não 
Perigosas, em face de não cumprir as condicionantes, item 2 e 3 da licença 
de operação nº 8476/2014, no prazo estabelecido na mesma, desobede-
cendo às normas legais ou regulamentares, contrariando o art. 66, Pará-
grafo único, inciso ii, do decreto federal nº 6.514/2008, enquadrando-se 
no art. 118, inciso i e Vi, da lei Estadual nº 5.887/1995, em consonância 
com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 e art. 225 da constituição 
federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 142654/Gerad/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
rEdE PoSTo aMErica dado 3 lTda
End: aV. iTaiTUBa, KM 30, S/N
Bairro: caMPo VErdE
cEP: 68192-700 itaituba-Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa REDE POSTO AMERICA DADO 3 
LTDA notificada de acordo com os autos do Processo Administrativo Infracional 
n° 33240/2020, no qual consta o auto de infração n° aUT-1-S/20-11-00502, 
lavrado por esta Secretaria, ante a constatação do exercício da atividade de 
Posto revendedor, Posto flutuante, Posto de abastecimento, Posto Varejista 
de Querosene e Gasolina de aviação, em face de instalar a atividade de Posto 
revendedor, flutuante, abastecimento, varejista de querosene e gasolina de 
aviação sem a licença válida emitida pelo órgão ambiental competente, con-
trariando o art. 93, da lei Estadual nº 5.887/1995 e art. 66, do decreto fede-
ral nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da lei Estadual 
nº 5.887/1995, em consonância com o art. 70 da lei federal nº 9.605/1998 
e art. 225 da constituição federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
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NotiFicaÇÃo 142659/Gerad/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
lM da SilVa MiNEraÇÃo lTda
End: ESTrada da cUTia, ViciNal iTaBaiaNa KM 05, S/Nº
Bairro: ZoNa rUral
cEP: 68523-000 curionópolis-Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa LM DA SILVA MINERAÇÃO LTDA 
notificada de acordo com os autos do Processo Administrativo Infracional n° 
36745/2020, no qual consta o auto de infração n° aUT-1-S/20-12-00310, 
lavrado por esta Secretaria, ante a constatação do exercício da atividade 
de Beneficiamento de Materiais Metálicos – Manganês, em face de deixar 
de atender exigências legais quando devidamente notificado pela auto-
ridade ambiental competente, Notificações nº 118283/NURE-MAR/DINU-
rE/2019 e nº 122856/NUrE-Mar/diNUrE/2019, no prazo concedido, vi-
sando à regularização ambiental, contrariando assim as exigências legais, 
contrariando o art. 80, do decreto federal nº 6.514/2008, enquadrando-se 
no art. 118, inciso Vi, da lei Estadual nº 5.887/1995, em consonância com 
o art. 70 da lei federal nº 9.605/1998.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 142662/Gerad/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
PETrolEo BraSilEiro Sa PETroBraS
End: rodoVia arTUr BErNardES, Nº 5511
Bairro: TaPaNÃ
cEP: 66.825-000 Belém-Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO-
BRAS notificada de acordo com os autos do Processo Administrativo Infracional 
n° 35730/2020, no qual consta o auto de infração n° aUT-1-S/20-11-00704, 
lavrado por esta Secretaria, ante a constatação do exercício da atividade de 
captação de água subterrânea, em face de deixar de cumprir os itens 7 e 9 
das condicionantes do prazo de 1280 dias, referente a outorga nº 2822/2017, 
desobedecendo às normas legais ou regulamentares, contrariando o art. 66, 
Parágrafo único, inciso ii, do decreto federal nº 6.514/2008 e art. 81, inciso 
iii e Vi, da lei Estadual nº 6.381/2001, enquadrando-se no art. 118, inciso 
i e Vi, da lei Estadual nº 5.887/1995, em consonância com o art. 70 da lei 
federal nº 9.605/1998 e art. 225 da constituição federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 142670/Gerad/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
N S NaZarE SErViÇoS dE coNTrETaGEM lTda
End: rod. TraNSaMaZÔNica, KM 01, S/N, Sala 03
Bairro: NoVa MaraBá
cEP: 68.507-765 Marabá-Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa N S NAZARE SERVIÇOS DE 
CONTRETAGEM LTDA notificada de acordo com os autos do Processo Admi-
nistrativo infracional n° 17499/2020, no qual consta o auto de infração n° 
aUT-1-S/20-06-00363, lavrado por esta Secretaria, ante a constatação do 
exercício da atividade de captação de água subterrânea, em face de dei-
xar de atender no prazo estabelecido, aos itens da Notificação nº 74251/
GEoUT/cor/dirEH/SaGrH/2015 emitida por esta Secretaria de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade, contrariando o art. 80, do decre-
to federal nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da lei 
Estadual nº 5.887/1995, em consonância com o art. 70 da lei federal nº 
9.605/1998 e art. 225 da constituição federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

Protocolo: 660964

NorMa
.

resoLUÇÃo cerH Nº 24, de 27 de Maio de 2021
dispõe sobre aprovação do Plano Estadual de recursos Hídricos e dá outras 
providências.
o coNSElHo ESTadUal dE rEcUrSoS HÍdricoS - cErH, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 2º-E, da lei Estadual nº 5.752, de 26 de julho 

de 1993 c/c art. 44, inciso Vi, da lei Estadual nº 6.381, de 25 de julho de 
2001, e
considerando a lei federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que ins-
tituiu a Política Nacional de recursos Hídricos e prevê como um de seus 
instrumentos os Planos de recursos Hídricos;
considerando a lei Estadual nº 6.381, de 25 de julho de 2001, que insti-
tuiu a Política Estadual de recursos Hídricos e estabeleceu que os planos 
de recursos hídricos são instrumentos que visam fundamentar e orientar 
a implementação da política e o gerenciamento de recursos hídricos no 
Estado do Pará;
considerando a Portaria SEMaS nº1325/2018-GaB/SEMaS, de 09 de julho 
de 2018, que criou o grupo de trabalho para acompanhar e avaliar a elabo-
ração do Plano Estadual de recursos Hídricos;
considerando as informações constantes nos Processos administrativos 
Eletrônicos nº 2020/356712 e nº2021/417892,
rESolVE:
art.1º aprovar o Plano Estadual de recursos Hídricos do Estado do Pará – 
PErH-Pa com a seguinte estrutura:
i - diagnóstico dos recursos hídricos no Estado do Pará;
ii - prognóstico e cenário do PErH/Pa; e
iii - propostas de diretrizes, programas e metas do PErH/Pa.
Parágrafo único. a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabi-
lidade – SEMaS deverá disponibilizar o acesso livre e gratuito ao Plano 
Estadual de recursos Hídricos.
art.2º a implementação dos programas, ações e plano de investimentos 
do PErH, serão coordenados pelo órgão gestor de recursos hídricos com 
acompanhamento do conselho Estadual de recursos Hídricos- cErH, de-
vendo articular-se com o poder público, entidades e instituições pertinen-
tes.
art.3º fica recomendada a revisão periódica do PErH, de acordo com as 
formas e critérios estabelecidos em normas específicas, que deverá ocorrer 
no máximo a cada 4 (quatro) anos.
art.4º compete ao conselho Estadual de recursos Hídricos – cErH/Pa, 
em conjunto com o órgão gestor de recursos hídricos, estabelecer normas 
complementares para execução, atualização, revisão, avaliação e controle 
do PErH.
art.5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 27 de maio de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Presidente do conselho Estadual de recursos Hídricos do Pará

Protocolo: 661056

.
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 212 de 26 de Maio de 2021
rESolVE:
art.1º – Substituir o servidor José adilson aguiar do Vale, matrícula n° 
57196345, pelo servidor Jefferson de Oliveira Medeiros, matrícula nº 
5953395, ambos ocupantes do cargo de Motorista, com o objetivo de con-
duzir veículo oficial para transporte de servidor em atividade Institucional, 
conforme portaria n° 192 de 18/05/2021, publicado no doE nº 34.589 de 
20/05/2021.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 661172
Portaria Nº 214 de 27 de Maio de 2021.

rESolVE:
art. 1º - Substituir a servidora Marcia Tatiana Vilhena Segtowich andrade, 
matrícula nº. 57222698, pela servidora Ericka do Socorro de lima Barbosa, 
matrícula nº. 57176321, como membro na comissão de Sindicância 
investigativa, conforme PorTaria Nº 26 de 11 de março de 2021, 
publicada no doE n° 34.544 de 07/04/2021.
art. 2º - a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 
23/04/2021.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 661165



 diário oficial Nº 34.598  41 Sexta-feira, 28 DE MAIO DE 2021

diÁria
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Portaria Nº 216 de 27 de Maio de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/541666 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: apoiar as ações e levantamentos de infraestrutura no PESaM que 
serão executadas pela ValE S.a
origem: Belém-Pa
destino: Marabá e São Geraldo do araguaia-Pa
Período: 30/05 a 12/06/2021 - 13,5 (treze e meia) diárias
Servidor: Soraya Tatiana Macedo alves - 54186246 - Técnico em Gestão 
de Meio ambiente
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 215 de 27 de Maio de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/525343 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: reunir com SPU para tratar sobre o assunto de Termo de cessão 
de Uso
origem: Marabá-Pa
destino: Belém-Pa
Período:  30/05 a 03/06/2021 - 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor: Mariana Bogéa de Souza - 5905131 - Gerente
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 661170

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 213 de 27 de Maio de 2021
rESolVE:
art. 1º - Tornar sem efeito, a PorTaria Nº 130 de 16/04/2021, publicada 
no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.556 de 19/04/2021.
art. 2º - a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 
19/04/2021.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 661161

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de cessÃo de Uso Nº 01/2021
ParTES: idEflor-Bio (cEdENTE) E a aSSociaÇÃo TEMBÉ daS aldEiaS 
fraSQUEiraS E iTa PUTYr – aTafi (cESSioNária).
oBJETo: o presente Termo tem por objeto a cESSÃo dE USo de equipa-
mentos necessários ao funcionamento de 02 (dois) viveiros de produção 
de mudas, pertencentes ao idEflor-Bio, ora cEdENTE, em favor da cES-
SioNária, aSSociaÇÃo TEMBÉ daS aldEiaS fraSQUEiraS E iTa PUTYr 
(aTafi), uma vez que este instrumento de colaboração visa atender ao 
interesse coletivo, o qual passará à posse direta da cESSioNária.
rElaÇÃo dE EQUiPaMENToS: 02 (duas) bombas centrífugas monofásica, 
com potência de 2,0 cv, com vazão de 7.000 l/hora, tensão de 110 v, suc-
ção x recalque de 1.1/4” x 1, pressão máxima de 44 mca, altura de sucção 
8 mca, diâmetro do rotor de 157 mm; 02 (dois) carros-de-mão, com cabo 
de madeira parafusado, pneus com câmara de ar, cuba de zinco com capa-
cidade de 60 litros rasos (cimento, água, etc.), capacidade de 80 litros se-
cos (areia, terra, etc.), capacidade de peso de 100 Kg máxima;  02 (duas) 
roçadeiras lateral a gasolina, lâmina, rBc 412, motor 2 tempos, cilindrada 
40,2 cm3 , motor 1.4 kw (1,9HP), capacidade do tanque de gasolina 0,96 
l; Peso 7,3 kg. acompanham: conjunto de corte, cinta, protetor e jogo de 
ferramentas.
dEMaiS oBriGaÇÕES da cESSioNária: constantes do Termo de cessão 
de uso nº 01/2021.
ViGÊNcia: 25/05/2021 a 24/05/2022.
aSSiNaTUra: 25/05/2021.
Karla lESSa BENGTSoN
idEflor-Bio 
cEdENTE
PEdro NilSoN dE SoUSa coSTa
aSSociaÇÃo TEMBÉ daS aldEiaS fraSQUEiraS E iTa PUTYr (aTafi)
cESSioNária

Protocolo: 660992

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 699/2021-crH/saGa BeLÉM, 27 de Maio de 2021 
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Publica e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 81 da lei Estadual nº. 5.810/94, que dispõe sobre 
o regime Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: o atestado médico
rESolVE: conceder 15(quinze) dias de licença Saúde à servidora lidiaNE 
MarTiNS GUiMarÃES, Mf nº 70096695/4, Gerente de eventos, no período 
de 24/05/2021 a 07/06/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 661177

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 692/2021–saGa
oBJETiVo: á Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 29 à 30.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): clEYToN fErNaNdo PaiXÃo dE SoUSa coSTa, Mf: 
54196767
lUÍS JorGE lEal GoNÇalVES, Mf: 5156645
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
SErVidor(ES): cB PM GaBriEl SoarES STocH, Mf: 57222222
cB BM adlY da crUZ fariaS, Mf: 57189115-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 693/2021–saGa
oBJETiVo: á Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): caPaNEMa/Pa
PErÍodo: 29 à 30.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): EdilSoN BriTo coSTa, Mf: 59153-1
MarilENE da SilVa TaVarES, Mf: 585918-2
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
SErVidor(ES): SGT PM MaUrÍcio cÂMara doS SaNToS, Mf: 5198763
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 694/2021–saGa
oBJETiVo: á Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BraGaNÇa/Pa
PErÍodo: 29 à 30.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): JoÃo PaUlo araGÃo coSTa, Mf: 5939159
daVi aMaral dE araÚJo, Mf: 5949526
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
SErVidor(ES): TEN PM EldEr JaiME carValHo da rocHa, Mf: 
5579376-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 661114
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 081/2021-ccc/
PMPa: MaNTEr o MaJ QoPM rG 24963 lUÍS aNTÔNio da SilVa E SilVa, 
como fiscal do contrato nº 024/2020-CCC/PMPA, celebrado entra a PMPA 
e a empresa aM.M TraNSPorTE lTda.; cujo objeto consiste na prestação 
de serviços de mudança e transporte de cargas para PMPa; NoMEar a cB 
PM RG 36440 KELLY ANDRESA LEITE SOUZA, como fiscal interino em subs-
tituição ao cB PM rG 32535 JadEr da SilVa SaraiVa. registre-se Publi-
que-se e cumpra-se; Belém/Pa 27 de Maio de 2021; ricardo do NaSci-
MENTo raMoS – MaJ QoPM rG 29213; cHEfE do cENTro dE coMPraS 
E coNTraToS da PMPa.

Protocolo: 661125
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 084/2021-ccc/PMPa: No-
MEar o MaJ QoPM rG 26922 lUiZ carloS da SilVa PoNTES, em subs-
tituição ao MaJ QoPM rG 27344 MarcElo alEXaNdrE loPES MacHado 
como presidente da comissão fiscalizadora do contrato nº 016/2021-CCC/
PMPa, celebrado entra a PMPa e a empresa UNidaS VEÍcUloS ESPEciaiS 
S.a; cujo objeto consiste na prestação de serviços de locação de veículos 
para atender as necessidades da PMPa; NoMEar o SUB TEN PM rG 19388 
carloS aUGUSTo NoGUEira oliVEira em substituição ao MaJ QoPM 
rG 25123 carloS alBErTo SilVa dE SoUZa; MaNTEr a 3º SGT PM r/r 
rG 18531 ÂNGEla Maria SaNToS da SilVa. como membro da comissão 
fiscalizadora Registre-se Publique-se e Cumpra-se; Belém/PA 27 de Maio 
de 2021; JorGE WilSoN PiNHEiro dE araÚJo – cEl QoPM rG 26311; 
dirETor dE aPoio loGÍSTico da PMPa.

Protocolo: 661288
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 083/2021-ccc/PMPa: No-
MEar o TEN cEl QoPM rG 27292 SÉrVio TÚlio GoNÇalVES, em substi-
tuição ao MaJ QoPM rG 33511 EdSoN MElo dE caSTro como presidente 
da comissão fiscalizadora do contrato nº 271/2018-CCC/PMPA, celebrado 
entra a PMPa e a empresa NacioNal SErViÇoS E locaÇÃo lTda-ME.; 
cujo objeto consiste na prestação de serviços de locação de motocicletas 
para atender as necessidades da PMPa; MaNTEr o 3º SGT PM rG 13125 
rUBENS MoNTEiro dE SoUSa e a cB PM rG 38929 MÔNica MENdES Ma-
ciEl. como membro da comissão fiscalizadora Registre-se Publique-se e 
cumpra-se; Belém/Pa 27 de Maio de 2021; JorGE WilSoN PiNHEiro dE 
araÚJo – cEl QoPM rG 26311; dirETor dE aPoio loGÍSTico da PMPa.

Protocolo: 661283
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 082/2021-ccc/PMPa: No-
MEar o TEN cEl QoPM rG 27317 SaNdro WaGNEr dE aNdradE do 
carNo em substituição ao 2ºTEN QoaPM rG 24140 JoSÉ roBErTo aS-
SUNÇÃO DOS SANTOS, como fiscal do contrato nº 053/2021-CCC/PMPA, 
celebrado entra a PMPa e a empresa EXaTa coNSTrUTora lTda; cujo 
objeto consiste na prestação de serviços eventuais de manutenção pre-
dial, preventiva e corretiva com fornecimento de material, mão de obra 
e equipamento para atender as necessidades da PMPa; MaNTEr o cB PM 
RG 36323 SANDRO CASTILHO SANTANA como fiscal interino. Registre-se 
Publique-se e cumpra-se; Belém/Pa 27 de Maio de 2021; JorGE WilSoN 
PiNHEiro dE araÚJo – cEl QoPM rG 26311; dirETor dE aPoio loGÍS-
Tico da PMPa.

Protocolo: 660978
coNVocaÇÃo

o chefe do centro de Veteranos e Pensionistas no uso de suas atribuições, 
e considerando que os Policiais Militares do Quadro da reserva remune-
rada e reformados, integrantes do centro necessitam estar com os dados 
cadastrais atualizados para atender as diversas demandas administrati-
vas e judiciais recebidas pela Unidade; considerando ainda previsão legal 
preconizada na lei n° 5.251/85 que dispõe sobre os Estatuto dos Policiais 
Militares do Estado do Pará, no seu artigo 111, que estabelece inspeção 
de saúde anual para fins de avaliação do seu estado clínico, CONVOCA os 
Policiais militares abaixo relacionados a comparecerem no centro de Ve-
teranos e Pensionista da PMPa, sito à av. augusto Montenegro, KM 09, n° 
8401 – Bairro Parque Guajará no dia 01/06/2021, às 10hrs para regulari-
zação, conforme mencionado:
2° SGT PM rEf rG 11070 daNiEl dE SoUZa PENHa
cB PM rEf rG 14366 roSiValdo faVacHo TEiXEira
cB PM rEf rG 22138 alESSaNdro liMa dE araÚJo
cB PM rEf rG 19883 EdValdo SilVa araUJo
cB PM rEf rG 16681 fáTiMa da coNcEiÇÃo VaScoNcEloS
cB PM rEf rG 23443 arNaldo da SilVa fiGUEirEdo
cB PM rEf rG 23933 JoSE iVo SilVa oliVEira
cB PM rEf rG 13633 JoSUÉ da SilVa liMa

Sd PM rEf rG 18420 PaUlo SErGio GoMES QUadroS
Sd PM rEf rG 32370 raiMUNdo QUarESMa MarTiNS
respeitosamente,
arTUr PEdro oliVEira fErNaNdES – TEN cEl QoPM rG 27308
chefe do centro de Veteranos e Pensionistas da PMPa

Protocolo: 661296

.

.

aPostiLaMeNto
.

2º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 
011/2020 – ccc/PMPa; Pelo presente fica apostilado o Contrato Admi-
nistrativo nº 011/2020 - ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a Empresa 
NrEYS ENGENHaria EirEli. cujo objeto é “ a contratação de empresa 
especializada nos serviços de arquitetura e engenharia, referente à elabo-
ração de projetos básicos e executivos de edificações novas e reformas.”; 
ficam incluídos os seguintes Planos internos na dotação orçamentária: 
Plano interno 105ProJENGH; fonte do recurso 0101 (recursos ordiná-
rio); Plano interno 105c30BPMaN; Plano interno 105co6BPMaN; Plano 
interno 105ProJENGH; fonte do recurso 0301 (recursos ordinários); Be-
lém/Pa, 27 de maio de 2021; JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl 
QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 660957

diÁria
.

Portaria Nº 87/21/di/dF– objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZENa-fEVErEiro/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: aurora 
do Pará-Pa; Período: 14/02 a 01/03/2021; Quantidade de diárias: 15 
de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Klébson Modesto 
carvalho; cPf: 304.414.042-00 ; Valor: r$3.956,40. SGT PM Jucelino Silva 
Torres ; cPf: 440.776.022-20; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Silvio Jarbas 
Martins Barradas; cPf: 488.849.442-87; Valor: r$ 3.956,40. cB PM José 
revelino de Maria oliveira; cPf: 755.715.102-00; Valor: r$ 3.798,00. cB 
PM Emanoel Nasareno Santana da Silva; cPf: 516.513.942-53; Valor: 
r$ 3.798,00. cB PM anderson alexandre da Silva; cPf: 730.508.222-
87; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Protocolo: 661115
Portaria Nº 231/21/di/dF – objetivo: Supervisão de Policiamento 
e fiscalização de Trânsito (2ªQUiNZ-Maio/21-BPrV/SUPErViSÃo i); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: abaetetuba-Pa; Período: 15 a 30/05/2021; Quantidade de diárias: 15 
de alimentação e 15 de pousada; Servidores: TEN cEl PM Jorge luiz aragão 
Silva; cPf: 442.725.612-00; Valor: r$ 4.747,80. SGT PM João amancio 
Neves dos reis; cPf: 427.579.672-15; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM cristiane 
do Socorro coelho Queiroz; cPf: 429.385.032-53; Valor: r$ 3.956,40. cB PM 
cleison antonio de oliveira da Silva; cPf: 704.307.482-72; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 232/21/di/dF – objetivo: Supervisão de Policiamento 
e fiscalização de Trânsito (2ªQUiNZ-Maio/21-BPrV/SUPErViSÃo iii); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 a 30/05/2021; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: caP PM diego 
lima Brasil; cPf: 939.807.952-68; Valor: r$ 4.352,10. TEN PM luis 
Paulo farias ferreira; cPf: 950.367.762-91; Valor: r$ 4.233,30. cB PM 
reginaldo Moreira Júnior; cPf: 802.183.692-04; Valor: r$ 3.798,00. cB 
PM alexander Valente Mourao; cPf: 912.220.522-53; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 233/21/di/dF – objetivo: Supervisão de Policiamento 
e fiscalização de Trânsito (2ªQUiNZ-Maio/21-BPrV/SUPErViSÃo ii); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 15 a 30/05/2021; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: MaJ PM Erik 
Taylor felix da Silva; cPf: 708.294.542-68; Valor: r$ 4.747,80. SGT 
PM charles Palheta da Silva; cPf: 381.524.362-91; Valor: r$ 3.956,40. 
cB PM rafael lima da Silva; cPf: 758.882.972-91; Valor: r$ 3.798,00. 
cB PM Jonatas alves Silva; cPf: 012.898.892-44; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 661103
Portaria Nº 193/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB 
PM alessandra Nunes carvalho da Silva; cPf: 591.321.592-34; Valor: r$ 
1.266,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 195/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 02 a 08/06/2021; 
Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 07 de pousada; Servidor: cB 
PM rogério Soares Pereira; cPf: 727.732.192-87; Valor: r$ 1.645,80. 
Sd PM celso luiz de aviz dos Santos; cPf: 916.425.902-15; Valor: r$ 
1.645,80. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 661153
Portaria Nº 133/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHiSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: 
cB PM Joseane Mercês Santos ramos; cPf: 792.197.562-34; Valor: r$ 
1.266,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 194/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
corPUS cHiSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: Sd 
PM amanda de Nazaré Barra rodrigues; cPf: 017.467.792-84; Valor: r$ 
1.266,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 661077
Portaria Nº 861/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: curralinho-Pa; Período: 31/05 a 02/06/2021; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: SGT PM claudio 
romano da Silva; cPf: 303.121.912-00; Valor: r$ 395,64. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 862/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Parauapebas-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 25 a 27/03/2021; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: Sd PM Jose Guilherme 
carvalho Barreto Silva; cPf: 918.619.002-44; Valor: r$ 633,00. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 865/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: Belém-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 19 a 20/05/2021; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN cEl PM Marcus 
Vinícius oeiras formigosa; cPf: 509.082.942-04; Valor: r$ 474,78. SUB 
TEN PM Silvia Margareth Souza dos Santos; cPf: 298.596.202-10; Valor: 
r$ 395,64. cB PM Bruno Souza fahd; cPf: 981.505.882-72; Valor: r$ 
379,80. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 867/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: conceição do 
araguaia-Pa; destino: icoaraci-Pa; Período: 14 a 16/06/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: TEN PM allan 
Thyago Santos Nascimento; cPf: 926.363.572-20; Valor: r$ 580,25. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 868/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-
Pa; destino: Santo antônio do Tauá-Pa; Período: 09/06/2021; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; Servidor: MaJ PM fábio Souza campos; 
cPf: 634.741.742-15; Valor: r$ 131,88. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 870/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí/Pa; 
destino: Novo repartimento-Pa; Período: 21 a 24/05/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Mauro 
rangel dos Santos Marques; cPf: 303.473.002-00; Valor: r$ 791,28. 
cB PM francinaldo ferreira dos Montes; cPf: 741.770.522-72; Valor: r$ 
759,60. Sd PM Santiago cristino da Silva leite; cPf: 753.665.501-06; 
Valor: r$ 759,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 871/21/di/dF – objetivo: reforço do Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Novo repartimento-Pa; Período: 28 a 31/05/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SUB PM TEN 
Sidcley Monteiro das Neves; cPf: 399.983.712-87; Valor: r$ 791,28. cB 
PM renan Batista de freitas; cPf: 933.610.332-68; Valor: r$ 759,60. 
cB PM Maria Valdineia farias de lima; cPf: 005.288.472-44; Valor: r$ 
759,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 872/21/di/dF – objetivo: cumprir diligências de PadS; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: oriximiná-Pa; 
destino: faro-Pa; Período: 11 a 14/05/2021; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidor: SUB TEN PM anastácio firmino 
Portela; cPf: 442.170.132-72; Valor: r$ 791,28. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 873/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 27 a 29/05/2021; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 02 de pousada; Servidor: cB PM Elder Tanaka Sousa 
de lira; cPf: 836.117.542-34; Valor: r$ 506,40. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 895/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: ilha do cotijuba-Pa; Período: 27 a 28/05/2021; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: Sd PM Gabriel 
danilo Silva Matos; cPf: 905.648.202-53; Valor: r$ 171,44. Sd PM 
cláudia feitosa lobo da Silva; cPf: 794.559.302-00; Valor: r$ 171,44. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 896/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: Portel-Pa; Período: 05 a 10/05/2021; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: cB PM Paulo Ederson 
Marques lobato; cPf: 789.150.312-53; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 897/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: castanhal-Pa; Período: 20 a 21/05/2021; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação; Servidores: cB PM leonardo Pereira ferreira; cPf: 
936.781.342-20; Valor: r$ 171,44. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 898/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Parauapebas-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 27 a 29/05/2021; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM antonio da 
Silva raposo filho; cPf: 576.648.542-53; Valor: r$ 659,40. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 899/21/di/dF – objetivo: curso de auxiliar e Ensino-EB-
iGPM/coTEr; fundamento legal. lei N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: rio de Janeiro-Pa; Período: 28/05 a 19/06/2021; 
Quantidade de diárias: 22 de alimentação e 22 de pousada; Servidores: 
SGT PM José cícero dos Santos oliveira; cPf: 615.466.742-68; Valor: 
r$ 8.704,08. SGT PM luciano José Maia de oliveira; cPf: 577.041.392-
15; Valor: r$ 8.704,08. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Protocolo: 661098
..

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 009/2021 – GaF/sUP.FUNdo, 
de 27 de Maio de 2021

Nome do Servidor: daNilo rEYMÃo MorEira, rG: 39714
cargo do Servidor: caP QoSPM, Mf: 5911377/1, cPf: 745.190.342-72
fonte: 0150 (recurso Próprio / Natureza da despesa: 33.90.39
Valor: r$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
Prazos: aplicação: 60 dias / Prestação de contas: 15 dias
ordenador: lÍSio EdUardo caPEla HErMES – cEl QoSPM
diretor do fUNSaU

Protocolo: 660993
..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata

errata da PUBLicaÇÃo de ProtocoLo Nº 659184 data: 25/05/2021
TErMo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 099/2021 - cBMPa, publi-
cado no d.o.E Nº 34.594
onde se lê:
TErMo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 099/2021 - cBMPa
Leia-se:
TErMo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 095/2021 - cBMPa
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 660962
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato nº 031/2021-Pc/Pa. inexigibilidade de licitação nº 019/2021-
Pc/Pa. Partes: Polícia civil do Estado do Pará, cNPJ: nº 00.368.105/0001-
06 e a senhora adriaNa BarroS NoraT. cPf nº 373.694.662-72. Va-
lor: r$=8.400,00(oito mil e quatrocentos reais). objeto: contratação da 
prestação de serviço técnico profissional especializado, para atender ao 
“cUrSo dE aScENSÃo À ÚlTiMa claSSE 2021-caTEGoria EPc, iPc, 
PaP E aTPc”, como TUTora da disciplina “aTUaÇÃo Policial frENTE 
aoS GrUPoS VUlNEráVEiS”, totalizando a carga horária de 120(cento 
e vinte) horas-aulas, no valor unitário de r$=35,00 (trinta e cinco reais); 
data da assinatura: 27/05/2021. Vigência: a contar da sua assinatura até 
16/07/2021. fundamentação legal: art. 25, caput da lei nº 8.666/93; 
Data da Ratificação: 27/05/2021; Dotação Orçamentária: 40101.06.128
.1502.8832.339036.339047.0101 -Estadual; Processo nº 2021/204781. 
contratado: adriaNa BarroS NoraT. ordenador responsável: aNa Mi-
cHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, chefe de Gabinete do delegado 
Geral da Polícia civil.
eXtrato de coNtrato
contrato nº 029/2021-Pc/Pa. inexigibilidade de licitação nº 
017/2021-Pc/Pa. Partes: Polícia civil do Estado do Pará, cNPJ: nº 
00.368.105/0001-06 e o senhor afoNSo alVES rodriGUES. cPf nº 
401.885.902-34. Valor: r$=12.600,00 (doze mil e seiscentos reais). obje-
to: Contratação da prestação de serviço técnico profissional especializado, 
para atender ao “cUrSo dE aScENSÃo À ÚlTiMa claSSE 2021-caTE-
Goria EPc, iPc, PaP E aTPc”, como ProfESSor coNTEUdiSTa da dis-
ciplina “aTiVidadE dE iNTEliGÊNcia Policial”, com carga horária de 
60(sessenta) horas-aulas, no valor unitário de r$=70,00 (setenta reais), 
totalizando o valor de r$=4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), e como 
TUTor da disciplina “aTiVidadE dE iNTEliGÊNcia Policial”, com car-
ga horária de 240(duzentos quarenta) horas-aulas, no valor unitário de 
r$=35,00 (trinta e cinco reais), totalizando o valor de r$=8.400,00 (oito 
mil e quatrocentos reais), totalizando a carga horária de 300 (trezentas 
horas-aulas; data da assinatura: 27/05/2021. Vigência: a contar da sua 
assinatura até 16/07/2021. fundamentação legal: art. 25, caput da lei 
nº 8.666/93; Data da Ratificação: 27/05/2021; Dotação Orçamentária: 
40101.06.128.1502.8832.339036.339047.0101-Estadual; Processo nº 
2019/204260. contratado: afoNSo alVES rodriGUES. ordenador res-
ponsável: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, chefe de Gabine-
te do delegado Geral da Polícia civil.
eXtrato de coNtrato
contrato nº 032/2021-Pc/Pa. inexigibilidade de licitação nº 020/2021-
Pc/Pa. Partes: Polícia civil do Estado do Pará, cNPJ: nº 00.368.105/0001-
06 e a senhora alETHEa Maria caroliNa SalES BErNardo. cPf nº 
879.537.142-72. Valor: r$=9.600,00(nove mil e seiscentosreais). obje-
to: Contratação da prestação de serviço técnico profissional especializado, 
para atender ao “cUrSo dE aScENSÃo À ÚlTiMa claSSE 2021-caTEGo-
ria EPc, iPc, PaP E aTPc”, como ProfESSor coNTEUdiSTa da discipli-
na “aTUaÇÃo Policial frENTE aoS GrUPoS VUlNEráVEiS”, com carga 
horária de 60(sessenta) horas-aulas, no valor unitário de r$=80,00 (oi-
tenta reais), totalizando o valor de r$=4.800,00 (quatro mil e oitocentos 
reais), e como TUTora da disciplina “aTUaÇÃo Policial frENTE aoS 
GrUPoS VUlNEráVEiS”, com carga horária de 120(cento e vinte) horas
-aulas, no valor unitário de r$=40,00 (quarenta reais), totalizando o valor 
de r$=4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), totalizando 180(cento e 
oitenta) horas-aulas ; data da assinatura: 27/05/2021. Vigência: a contar 
da sua assinatura até 16/07/2021. fundamentação legal: art. 25, caput 
da Lei nº 8.666/93; Data da Ratificação: 27/05/2021; Dotação Orçamen-
tária: 40101.06.128.1502.8832.339036.339047.0101’-Estadual; Processo 
nº 2021/204873. contratado: alETHEa Maria caroliNa SalES BErNar-
do. ordenador responsável: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil. .
eXtrato de coNtrato
contrato nº 030/2021-Pc/Pa. inexigibilidade de licitação nº 018/2021-
Pc/Pa. Partes: Polícia civil do Estado do Pará, cNPJ: nº 00.368.105/0001-
06 e a senhora aNa TErESa da SilVa coSTa. cPf nº 471.392.182-34. 
Valor: r$=6,160,00 (seis mil, cento e sessenta reais). objeto: contrata-
ção da prestação de serviço técnico profissional especializado, para aten-
der ao “cUrSo dE aScENSÃo À ÚlTiMa claSSE 2021-caTEGoria EPc, 
iPc, PaP E aTPc”, como SUPErViSora , totalizando a carga horária de 88 
(oitenta e oito) horas-aulas, valor unitário de r$=70,00 (setenta reais); 
data da assinatura: 27/05/2021. Vigência: a contar da sua assinatura até 
16/07/2021. fundamentação legal: art. 25, caput da lei nº 8.666/93; 
Data da Ratificação: 27/05/2021; Dotação Orçamentária: 40101.06.128
.1502.8832.339036.339047.0101 -Estadual; Processo nº 2021/204873. 
contratado: aNa TErESa da SilVa coSTa. ordenador responsável: aNa 
MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, chefe de Gabinete do delegado 
Geral da Polícia civil.

eXtrato de coNtrato
contrato nº 027/2021-Pc/Pa. inexigibilidade de licitação nº 
015/2021-Pc/Pa. Partes: Polícia civil do Estado do Pará, cNPJ: nº 
00.368.105/0001-06 e o senhor MaNoEl PaUlo dE oliVEira PiMENTa. 
cPf nº 517.121.802-15. Valor: r$=10.800,00 (dez mil e oitocentos reai). 
Objeto: Contratação da prestação de serviço técnico profissional especiali-
zado, para atender ao “cUrSo dE aScENSÃo À ÚlTiMa claSSE 2021-ca-
TEGoria EPc, iPc, PaP E aTPc”, como ProfESSor coNTEUdiSTa da dis-
ciplina “TEcNoliGia E SiSTEMaS iNforMaTiZadoS”, com carga horária 
de 60(sessenta) horas-aulas, no valor unitário de r$=60,00 (sessenta re-
ais), totalizando o valor de r$=3.600,00 (três mil e seiscentos reais), e 
como TUTor da disciplina “TEcNoliGia E SiSTEMaS iNforMaTiZadoS”, 
com carga horária de 240(duzentos e quarenta) horas-aulas, no valor 
unitário de r$=30,00 (trinta reais), totalizando o valor de r$=7.200,00 
(sete mil e duzentos reais), totalizando a carga horária de 300 (trezentas 
horas-aulas; data da assinatura: 27/05/2021. Vigência: a contar da sua 
assinatura até 16/07/2021. fundamentação legal: art. 25, caput da lei 
nº 8.666/93; Data da Ratificação: 27/05/2021; Dotação Orçamentária: 
40101.06.128.1502.8832.339036.339047.0101-Estadual; Processo nº 
2021/204204. contratado: MaNoEl PaUlo dE oliVEira PiMENTa. orde-
nador responsável: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, chefe 
de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil.
eXtrato de coNtrato
contrato nº 028/2021-Pc/Pa. inexigibilidade de licitação nº 016/2021-
Pc/Pa. Partes: Polícia civil do Estado do Pará, cNPJ: nº 00.368.105/0001-
06 e o senhor PaUlo roBErTo PiNTo BENTES. cPf nº 152.820.072-15. 
Valor: r$=8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). objeto: contratação 
da prestação de serviço técnico profissional especializado, para atender 
ao “cUrSo dE aScENSÃo À ÚlTiMa claSSE 2021-caTEGoria EPc, iPc, 
PaP E aTPc”, como ProfESSor coNTEUdiSTa da disciplina “local dE 
criME: PrESErVaÇÃo E ValoriZaÇÃo da ProVa”, com carga horária de 
40 (quarenta) horas-aulas, no valor unitário de r$=70,00 (setenta reais), 
totalizando o valor de r$=2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), e como 
TUTor da disciplina “local dE criME: PrESErVaÇÃo E ValoriZaÇÃo 
da ProVa”, com carga horária de 160 (cento e sessenta) horas-aulas, no 
valor unitário de r$=35,00 (trinta e cinco reais), totalizando o valor de 
r$=5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), totalizando a carga horária de 
200 (duzentas) horas-aulas; data da assinatura: 27/05/2021. Vigência: 
a contar da sua assinatura até 16/07/2021. fundamentação legal: art. 
25, Caput da Lei nº 8.666/93; Data da Ratificação: 27/05/2021; Dotação 
orçamentária: 40101.06.128.1502.8832.339036.339047.0101-Estadual; 
Processo nº 2021/204152. contratado: PaUlo roBErTo PiNTo BENTES. 
ordenador responsável: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, 
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil.

Protocolo: 661076

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 019/2021 – Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e a Sra. adriaNa BarroS NoraT, pes-
soa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 373.694.662-72.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE aScENSÃo À ÚlTiMa claSSE 
2021-caTEGoria EPc, iPc, PaP E aTPc”, como TUTora da disciplina “aTU-
aÇÃo Policial frENTE aoS GrUPoS VUlNEráVEiS”, com carga horária 
de 120 (cento e vinte) horas-aulas, no valor unitário de r$=70,00 (setenta 
reais), totalizando o valor de r$=8.400,00(oito mil e quatrocentos reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$=8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
Unidade orçamentária:
Unidade orçamentária: 40101 – Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8832 – capacitação dos agentes de Segurança Pública
Natureza da despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Natureza da despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Programa de Trabalho: 06.128,1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Pública
fonte de recursos: 0101-recursos ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 27/05 / 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará
raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará. resol-
ve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 019, para contratação de 
adriaNa BarroS NoraT. Valor: r$=8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).
Belém/Pa, 27 de maio de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 017/2021– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. afoNSo alVES rodriGUES 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 648.439.983-20.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE aScENSÃo À ÚlTiMa claSSE 
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2021-caTEGoria EPc, iPc, PaP E aTPc”, como ProfESSor coNTEUdiS-
Ta da disciplina “aTiVidadE dE iNTEliGÊNcia Policial”, com carga ho-
rária de 60(sessenta) horas-aulas, no valor unitário de r$=70,00 (setenta 
reais), totalizando o valor de r$=4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), e 
como TUTor da disciplina “aTiVidadE dE iNTEliGÊNcia Policial”, com 
carga horária de 240(duzentos e quarenta) horas-aulas, no valor unitário 
de r$=35,00 (trinta e cinco reais), totalizando o valor de r$=8.400,00 
(oito mil e quatrocentos reais), totalizando 300(trezentas) horas-aulas e o 
valor total de r$=12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$=12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
Unidade orçamentária: 40101 – Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8832 – capacitação dos agentes de Segurança Pública
Natureza da despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Natureza da despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Programa de Trabalho: 06.128,1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Pública
fonte de recursos: 0101-recursos ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 27/maio/ 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará. resolve 
ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 017/2021 para contratação de 
afoNSo alVES rodriGUES. Valor: r$=12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).
Belém/Pa, 27 de maio de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 020/2021– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e a Sra. alETHEa Maria caroliNa Sa-
lES BErNardo, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 879.537.142-72
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional especia-
lizado, para atender ao “cUrSo dE aScENSÃo À ÚlTiMa claSSE 2021-ca-
TEGoria EPc, iPc, PaP E aTPc”, como ProfESSor coNTEUdiSTa da dis-
ciplina “aTUaÇÃo Policial frENTE aoS GrUPoS VUlNEráVEiS”, carga 
horária de 60(sessenta) horas-aulas, no valor unitário de r$=80,00 (oitenta 
reais), totalizando o valor de r$=4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), e 
como TUTora da disciplina “aTUaÇÃo Policial frENTE aoS GrUPoS VUl-
NEráVEiS”, com carga horária de 120(cento e vinte) horas-aulas, no valor 
unitário de r$=40,00 (quarenta reais), totalizando o valor de r$=4.800,00 
(quatro mil e oitocentos reais), totalizando 180(cento e oitenta) horas-aulas e 
o valor total de r$=9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$=9.600,00 (nove mil e seiscentos reais);
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
Unidade orçamentária: 40101 – Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8832 – capacitação dos agentes de Segurança Pública
Natureza da despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Natureza da despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Programa de Trabalho: 06.128,1502.8832 - capacitação dos agen-
tes de Segurança Pública
fonte de recursos: 0101-recursos ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 27/ 05 / 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará. 
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 020/2021 para 
contratação de alETHEa Maria caroliNa SalES BErNardo. Valor: 
r$=9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).
Belém/Pa, 27 de maio de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 018/2021– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e a Sra. aNa TErESa da SilVa coSTa, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 471.392.182-34
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional especia-
lizado, para atender ao “cUrSo dE aScENSÃo À ÚlTiMa claSSE 2021-ca-
TEGoria EPc, iPc, PaP E aTPc”, como SUPErViSor”, com carga horária de 
88 (oitenta e oito) horas-aulas, no valor unitário de r$=70,00 (setenta reais), 
totalizando o valor de r$=6.160,00 (seis mil, cento e sessenta reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$=6.160,00 (seis mil, cento e sessenta reais)..
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:

Unidade orçamentária: 40101 – Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8832 – capacitação dos agentes de Segurança Pública
Natureza da despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Natureza da despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Programa de Trabalho: 06.128,1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
fonte de recursos: 0101-recursos ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 27/05/ 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado 
do Pará. resolve ratificar o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
018/2021 para contratação de aNa TErESa da SilVa coSTa. Valor: 
r$=6.160,00 (seis mil, cento e sessenta reais).
Belém/Pa, 27 de maio de 2021
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 015/2021– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. MaNoEl PaUlo dE oliVEira 
PiMENTa, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 517.121.802-15.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE aScENSÃo À ÚlTiMa claSSE 
2021-caTEGoria EPc, iPc, PaP E aTPc”, como ProfESSor coNTEUdiSTa 
da disciplina “TEcNoliGia E SiSTEMaS iNforMaTiZadoS”, com carga ho-
rária de 60(sessenta) horas-aulas, no valor unitário de r$=60,00 (sessenta 
reais), totalizando o valor de r$=3.600,00 (três mil e seiscentos reais), e 
como TUTor da disciplina “TEcNoliGia E SiSTEMaS iNforMaTiZadoS”, 
com carga horária de 240(duzentos e quarenta) horas-aulas, no valor uni-
tário de r$=30,00 (trinta reais), totalizando o valor de r$=7.200,00 (sete 
mil e duzentos reais), totalizando 300(trezentas) horas-aulas e o valor 
total de r$=10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$=10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
Unidade orçamentária: 40101 – Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8832 – capacitação dos agentes de Segurança Pública
Natureza da despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Natureza da despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Programa de Trabalho: 06.128,1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública
fonte de recursos: 0101-recursos ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 27/05/ 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará. 
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 015/2021 
para contratação de MaNoEl PaUlo dE oliVEira PiMENTa. Valor: 
r$=10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).
Belém/Pa, 27 de maio de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 016/2021– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. PaUlo roBErTo PiNTo BENTES, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 152.820.072-15.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE aScENSÃo À ÚlTiMa claSSE 
2021-caTEGoria EPc, iPc, PaP E aTPc”, como ProfESSor coNTEUdiS-
Ta da disciplina “local dE criME: PrESErVaÇÃo E ValoriZaÇÃo da 
ProVa”, com carga horária de 40 (quarenta) horas-aulas, no valor unitário 
de r$=70,00 (setenta reais), totalizando o valor de r$=2.800,00 (dois mil 
e oitocentos reais), e como TUTor da disciplina “local dE criME: PrE-
SErVaÇÃo E ValoriZaÇÃo da ProVa”, com carga horária de 160 (cen-
to e sessenta) horas-aulas, no valor unitário de r$=35,00 (trinta e cinco 
reais), totalizando o valor de r$=5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), 
totalizando 200(duzentas) horas-aulas e o valor total de r$=8.400,00 (oito 
mil e quatrocentos reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$=8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programáti
Unidade orçamentária: 40101 – Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8832 – capacitação dos agentes de Segurança Pública
Natureza da despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
Natureza da despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
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Programa de Trabalho: 06.128,1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
fonte de recursos: 0101-recursos ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 27/05/ 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará. resolve ra-
tificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 016/2021 para contratação de PAU-
lo roBErTo PiNTo BENTES. Valor: r$=8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).
Belém/Pa, 27 de maio 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 661075

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº. 2021/63973
PreGÃo Nº. 05/2021
a delegada de Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, 
de acordo com os poderes autorizados pelo delegado Geral da Polícia ci-
vil, WalTEr rESENdE dE alMEida, conforme Portaria nº. 182/2019-dG/
Pc-Pa, de 28 de outubro de 2020, publicada no doE nº. 34.394, de 04 de 
novembro de 2020, considerando o resultado das propostas financeiras do 
pregão nº. 05/2021, cujo objeto é contratação, pelo menor preço por item, 
de empresa especializada na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE BUffET e tudo 
mais que consta do referido processo, resolve HoMoloGar o certame, nos 
termos e para os fins e efeitos do art. 9º, inciso V, do Decreto Estadual nº. 
534, de 04 de fevereiro de 2020, à empresa abaixo especificada:
M. c. XErfaN rEcEPÇÕES - ME
cNPJ: 05.332.940/0001-00
End. rua Veiga cabral, 1212-a, Bairro: Batista campos - Belém/Pa.
Grupo 1:
item 1) Valor Total: r$ 32.995,00 (Trinta e dois Mil, Novecentos e Noventa e cinco reais);
item 2) Valor Total: r$ 12.000,00 (doze Mil reais);
item 3) Valor Total: r$ 138.550,00 (cento e Trinta e oito Mil, Quinhentos 
e cinquenta reais).
Belém, 25 de maio de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
ordENadora dE dESPESaS

Protocolo: 661031

diÁria
.

Portaria Nº: 00673/2021 - dGPc/od/drF de 20 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/538076, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO DE TRaBalHo adMiNiSTraTiVo, no período 
de 21/05/2021 a 22/05/2021;
1. aGMEc JoSE JacKSoN caSTro crUZ - MaT: 71862
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00674/2021 - dGPc/od/drF de 20 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/537579, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, a 
fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no pe-
ríodo de 20/05/2021 a 24/05/2021;
1. EPc SUZaNE lEMES dE MiraNda - MaT: 5913931
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, per-
fazendo um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE 
rEaiS E ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas 
adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00675/2021 - dGPc/od/drF de 20 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/537112, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCURUÍ, a fim de 
realizar aPoio a EVENToS, no período de 19/05/2021 a 21/05/2021;
1. aSSESSor EValdo JoSE SilVa dE frEiTaS JUNior - MaT: 5957660
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
2. daS rafaEla STHEfaNY da SilVa - MaT: 5955604
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E NoVENTa cEN-
TaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00676/2021 - dGPc/od/drF de 20 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/536337, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 20/05/2021 a 20/05/2021;
1. iPc alciNdo alVES caldaS JUNior - MaT: 5913882
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
2. iPc Eraldo MaGNo da SilVa - MaT: 5876958
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
3. dPc alEXaNdrE rEBElo cloS - MaT: 5914030
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 356.07 ( TrEZENToS E ciNQUENTa E SEiS rEaiS E SETE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00677/2021 - dGPc/od/drF de 20 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021536450, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ITAITUBA, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 21/05/2021 a 29/05/2021;
1. dPc daNiEl alBrEcHT fErrEira - MaT: 5940586
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 8, ToTal: r$ 1,899.04)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00678/2021 - dGPc/od/drF de 20 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021535739, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCURUÍ, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 20/05/2021 a 22/05/2021;
1. iPc iSaiaS BorGES dE carValHo - MaT: 54185982
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. dPc MElQUESEdEQUE da SilVa riBEiro - MaT: 57233643
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E ciNQUENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00679/2021 - dGPc/od/drF de 20 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021535395, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCURUÍ, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 20/05/2021 a 22/05/2021;
1. iPc iSraEl BriTo da SilVa - MaT: 5876974
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. dPc roBSoN da SilVa MENdES - MaT: 5940476
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E ciNQUENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00680/2021 - dGPc/od/drF de 20 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021534878, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCURUÍ, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 20/05/2021 a 23/05/2021;
1. iPc roSiValdo HElENo roSario liMa - MaT: 5886759
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. dPc HENNiSoN JoSE JacoB aZEVEdo - MaT: 5836727
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS E ViNTE E 
oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00681/2021 - dGPc/od/drF de 20 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021534110, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caNaÃ doS caraJáS, a 
fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 21/05/2021 a 23/05/2021;
1. EPc MarcoS aNToNio aMoriM lEMoS - MaT: 5940351
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. iPc JoSE SaNToS dE SoUZa - MaT: 5421926
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
3. dPc EriValdo caMPElo da SilVa - MaT: 5914173
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
4. iPc SilaS cHaVES aPiNaGES - MaT: 57200175
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
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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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00682/2021 - dGPc/od/drF de 20 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/526876, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CHAVES, a fim de realizar REA-
liZaÇÃo dE diliGÊNciaS PoliciaiS, no período de 23/05/2021 a 26/05/2021;
1. iPc JoSE aUGUSTo loUrEiro raUliNo - MaT: 57199540
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
2. MPc PErY UBiraTaN da SilVa dE VaScoNcEloS - MaT: 5600847
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
3. iPc MiQUEiaS dE frEiTaS lEao - MaT: 54189387
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
4. iPc PEdro HENriQUE PacHEco - MaT: 5940144
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
5. iPc aUGUSTo cEZar loPES do NaSciMENTo - MaT: 5122848
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 4,154.15 ( QUaTro Mil, cENTo E ciNQUENTa E QUaTro rEaiS E QUiNZE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00683/2021 - dGPc/od/drF de 20 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/526656, que solicitou o des-
locamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de 
aMaPá, a fim de realizar rEaliZaÇÃo dE diliGÊNciaS PoliciaiS, 
no período de 22/05/2021 a 23/05/2021;
1. iPc NElSoN JorGE dE oliVEira coSTa filHo - MaT: 5913951
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 1, ToTal: r$ 506.42)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 506.42 ( QUiNHENToS E SEiS rEaiS E QUarENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00684/2021 - dGPc/od/drF de 20 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/526266, que solicitou o des-
locamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de 
cHaVES, a fim de realizar rEaliZaÇÃo dE diliGÊNciaS PoliciaiS, 
no período de 22/05/2021 a 25/05/2021;
1. iPc MarNilSoN JoSE dE SoUSa raBElo - MaT: 5609747
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
2. iPc fErNaNdo aNdrE rEiS daMaScENo - MaT: 5913830
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
3. iPc GUSTaVo adolf rEBElo BaTiSTa PiNHEiro - MaT: 54197203
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
4. iPc carloS Maia filHo - MaT: 57193680
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
5. iPc EMilio dE QUadroS PEiNado JUNior - MaT: 5876940
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 4,154.15 ( QUaTro Mil, cENTo E ciNQUENTa E QUaTro rEaiS E QUiNZE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00685/2021 - dGPc/od/drF de 20 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/542624, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 22/05/2021 a 23/05/2021;
1. iPc EVaNdErSoN PiNHEiro da SilVa - MaT: 54193300
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc Eraldo MaGNo da SilVa - MaT: 5876958
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
3. iPc frailaN HUMBErTo dE carValHo ViEira - MaT: 57189434
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00686/2021 - dGPc/od/drF de 20 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021541441, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParAGOMINAS, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 24/05/2021 a 27/05/2021;
1. EPc MarcUS ViNiciUS filGUEiraS MaToS - MaT: 54183825
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. iPc aldENor aUGUSTo da SilVa NETo - MaT: 57200294
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS E ViNTE E 
oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00687/2021 - dGPc/od/drF de 20 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021540938, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 24/05/2021 a 26/05/2021;
1. dPc daUriEdSoN BENTES da SilVa - MaT: 5824664
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. iPc MaUricio raMoS cardoSo - MaT: 57233665
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
3. EPc cYBEllE dE oliVEira MoTa - MaT: 5939895
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS E ViNTE E 
oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00688/2021 - dGPc/od/drF de 20 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/540848, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de rUrÓPOLIS, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 21/05/2021 a 29/05/2021;
1. iPc iaNN MoTa PalHETa - MaT: 57222575
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 8, ToTal: r$ 1,899.04)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00689/2021 - dGPc/od/drF de 20 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021533340, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oriXiMi-
NÁ, a fim de realizar AUDIÊNCIA, no período de 24/05/2021 a 29/05/2021;
1. dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - MaT: 5619203
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E NoVENTa cEN-
TaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00690/2021 - dGPc/od/drF de 20 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20214/537937, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 21/05/2021 a 24/05/2021;
1. dPc fEliPE adriaNo SaraiVa lUSToSa BEZErra - MaT: 5940513
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. MPc EdEcarlo dE JESUS fErrEira - MaT: 5331188
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. EPc laUro SErGio coSTa dE BriTo - MaT: 5410517
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
4. iPc alaN HENriQUE dE SoUZa aNdradE - MaT: 5940064
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 00691/2021 - dGPc/od/drF de 20 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/537574, que solicitou o des-
locamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de 
cHaVES, a fim de realizar rEaliZaÇÃo dE diliGÊNciaS PoliciaiS, 
no período de 24/05/2021 a 27/05/2021;
1. iPc roNiValdo PoNTES dE SoUZa - MaT: 5397570
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
2. iPc THiaGo SEPEda liMa - MaT: 57233544
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
3. iPc dUrVal lUiS PaES GoNdiM - MaT: 57233589
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
4. iPc SErGio MUrillo aBrEU da SilVa - MaT: 5913925
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
5. iPc Joao flaVio da SilVa SaNToS - MaT: 57222425
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 4,154.15 ( QUaTro Mil, cENTo E ciNQUENTa E QUaTro rEaiS E QUiNZE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00692/2021 - dGPc/od/drF de 20 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/528487, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de AFUÁ, a fim de realizar INFRAES-
TrUTUra dE rEdE dE coMPUTadorES, no período de 24/05/2021 a 29/05/2021;
1. adM lUiZ roolSEVErT MaciEl fErrEira - MaT: 73423
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E NoVENTa cEN-
TaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00693/2021 - dGPc/od/drF de 20 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021473149, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oriXiMi-
NÁ, a fim de realizar AUDIÊNCIA, no período de 24/05/2021 a 29/05/2021;
1. EPc aNToNio fErNaNdo TEiXEira JUNior - MaT: 54183806
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
2. dPc EliNElSoN dE oliVEira SilVa - MaT: 57192684
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS E oiTEN-
Ta cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00694/2021 - dGPc/od/drF de 21 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/544665, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 20/05/2021 a 21/05/2021;
1. dPc WalTEr rESENdE dE alMEida - MaT: 5075670
(GrUPo: B, Valor: r$ 276.07, QTd: 1, ToTal: r$ 276.07)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 276.07 ( dUZENToS E SETENTa E SEiS rEaiS E SETE cENTa-
VoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00695/2021 - dGPc/od/drF de 21 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/546336, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Sa-
liNÓPoliS, a fim de realizar aPoio dE TraBalHo adMiNiSTraTiVo, 
no período de 21/05/2021 a 24/05/2021;
1. aSG JoSE lUiZ BarBoSa PiMENTEl - MaT: 6121268
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00696/2021 - dGPc/od/drF de 24 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/538805, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de rea-
lizar diliGENcia Policial, no período de 22/05/2021 a 22/05/2021;
1. iPc rENaTo doS SaNToS carValHo - MaT: 57221791
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
2. iPc TiaGo Jarro fErNaNdES - MaT: 5940158
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00697/2021 - dGPc/od/drF de 24 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/480286, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTo aN-
TÔNIO DO TAUÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
25/05/2021 a 26/05/2021;
1. iPc ricardo SoUSa aMador - MaT: 5859131
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)
2. iPc MarTa do Socorro SoUZa NaSciMENTo - MaT: 5331544
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)
3. dPc arTUr carloS dE oliVEira SilVa JUNior - MaT: 5914093
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 501.15 ( QUiNHENToS E UM rEaiS E QUiNZE cENTaVoS ), 
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00698/2021 - dGPc/od/drF de 24 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/542859, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 21/05/2021 a 22/05/2021;
1. iPc HElToMar araUJo dE oliVEira - MaT: 5940268
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)
2. EPc ENEaS diaS SilVa - MaT: 5620295
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00699/2021 - dGPc/od/drF de 24 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/540721, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, no 
período de 24/05/2021 a 31/05/2021;
1. daS aUGUSTo ViNiciUS riBEiro BarroS - MaT: 5904208
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
2. aSS. iNf rUdiNardY caValcaNTE dE araUJo - MaT: 57193801
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E TriNTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00700/2021 - dGPc/od/drF de 24 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021540059, que solicitou o des-
locamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de 
BaNNacH, a fim de realizar EXPEdiÇÃo dE docUMENToS, no perí-
odo de 25/05/2021 a 03/06/2021;
1. aGarTPraT adEMir JoSE da SilVa - MaT: 69833
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUarENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00701/2021 - dGPc/od/drF de 24 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/537622, que solicitou o des-
locamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de 
cHaVES, a fim de realizar rEaliZaÇÃo dE diliGÊNciaS PoliciaiS, 
no período de 25/05/2021 a 28/05/2021;
1. iPc roMario liMa GoNcalVES - MaT: 5940096
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
2. iPc doUGlaS coElHo da PaiXao - MaT: 5940021
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
3. iPc aNToNio fErNaNdo liMa JUNior - MaT: 5332214
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
4. iPc carloS MarTiNS da SilVa - MaT: 5234336
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
5. iPc rENaN fraNciSco rodriGUES BraGa - MaT: 4219816
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
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total de r$ 4,154.15 ( QUaTro Mil, cENTo E ciNQUENTa E QUaTro rE-
aiS E QUiNZE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00702/2021 - dGPc/od/drF de 25 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/528839, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARANHÃO, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 26/05/2021 a 28/05/2021;
1. iPc ViTor MaTHEUS BraSil fErrEira - MaT: 5917586
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 2, ToTal: r$ 1,012.84)
2. iPc Wallaff SaMMK corrEa fEiToSa - MaT: 5940119
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 2, ToTal: r$ 1,012.84)
3. iPc PaUliNo SilVa SoUZa - MaT: 5913775
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 2, ToTal: r$ 1,012.84)
4. dPc MaTHEUS BrUScHi oMiZZolo - MaT: 5940430
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 2, ToTal: r$ 1,012.84)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 4,051.36 ( QUaTro Mil, ciNQUENTa E UM rEaiS E TriNTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00703/2021 - dGPc/od/drF de 25 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/547531, que solicitou o des-
locamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de 
SaNTo aNTÔNio do TaUá, a fim de realizar diliGENcia Policial, 
no período de 26/05/2021 a 27/05/2021;
1. dPc BrENo rUffEil GoMES - MaT: 5890041
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)
2. iPc SaNdro EdUardo BiTTENcoUrT dE oliVEira - MaT: 57174296
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)
3. iPc iVar TaNcrEdi dE araUJo - MaT: 57222428
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)
4. iPc Marcio aNdrE dE SoUZa GoNcalVES - MaT: 5186641
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 668.20 ( SEiScENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00704/2021 - dGPc/od/drF de 25 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/556612, que solicitou o des-
locamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de 
SaNTa crUZ do arari, a fim de realizar aPoio a EVENToS, no perí-
odo de 25/05/2021 a 28/05/2021;
1. EPc Maria dE faTiMa aNdradE - MaT: 5232791
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. daS oSValdo MiraNda doS SaNToS - MaT: 5946727
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS E ViNTE E 
oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00705/2021 - dGPc/od/drF de 25 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/555565, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CURUÇÁ, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 25/05/2021 a 27/05/2021;
1. iPc lUiS claUdio loBaTo da SilVa - MaT: 5692857
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)
2. iPc UdiNEi doS SaNToS PErEira - MaT: 5859158
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)
3. MPc BENEdiTo aQUiNo da SilVa - MaT: 5465524
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,002.30 ( UM Mil, doiS rEaiS E TriNTa cENTaVoS ), para 
atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00706/2021 - dGPc/od/drF de 25 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/549077, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaUaPE-
BAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no perío-
do de 24/05/2021 a 27/05/2021;
1. iPc fraNciSco dE aSSiS BarBoZa da SilVa - MaT: 5129125
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
2. EPc EdilENE dE SoUZa GoMES - MaT: 5914166
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
3. iPc ZENi SaNcHES PUrEZa - MaT: 5207053

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
4. dPc GUilHErME GoNcalVES da SilVa - MaT: 5940412
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E TriNTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00707/2021 - dGPc/od/drF de 25 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/547361, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TOMÉ-AÇÚ, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 26/05/2021 a 27/05/2021;
1. iPc Marcio criSTiaNo oliVEira do NaSciMENTo - MaT: 57192674
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc HEMilSoN MarcElo fErrEira MaUES - MaT: 5876702
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
3. dPc dilErMaNo GoMES TaVarES - MaT: 4007824
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
4. EPc ElaiNE criSTiNa da SilVa coUTiNHo - MaT: 5836875
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E ciNQUENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00708/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/559690, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 27/05/2021 a 29/05/2021;
1. EPc odilSoN Marcio oliVEira NoGUEira - MaT: 57233549
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. iPc SiBElE JoiSE TaPaJoS da SilVa - MaT: 5940334
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00709/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021, que solicitou o deslocamento do(s) ser-
vidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CHAVES, a fim de realizar REALI-
ZaÇÃo dE diliGÊNciaS PoliciaiS, no período de 27/05/2021 a 30/05/2021;
1. iPc JoSE aUGUSTo loUrEiro raUliNo - MaT: 57199540
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. MPc PErY UBiraTaN da SilVa dE VaScoNcEloS - MaT: 5600847
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. iPc MiQUEiaS dE frEiTaS lEao - MaT: 54189387
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
4. iPc PEdro HENriQUE PacHEco - MaT: 5940144
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
5. iPc aUGUSTo cEZar loPES do NaSciMENTo - MaT: 5122848
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E SETENTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00710/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/561343, que solicitou o des-
locamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de 
cHaVES, a fim de realizar rEaliZaÇÃo dE diliGÊNciaS PoliciaiS, 
no período de 28/05/2021 a 31/05/2021;
1. iPc Joao flaVio da SilVa SaNToS - MaT: 57222425
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
2. iPc roNiValdo PoNTES dE SoUZa - MaT: 5397570
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
3. iPc THiaGo SEPEda liMa - MaT: 57233544
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
4. iPc dUrVal lUiS PaES GoNdiM - MaT: 57233589
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
5. iPc SErGio MUrillo aBrEU da SilVa - MaT: 5913925
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 4,154.15 ( QUaTro Mil, cENTo E ciNQUENTa E QUaTro rEaiS E QUiNZE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 00711/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/550237, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 24/05/2021 a 26/05/2021;
1. iPc dENilSoN da SilVa BiTENcoUrT - MaT: 57200091
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. iPc aNToNio JoSE fariaS NoNaTo - MaT: 5853303
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
3. dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - MaT: 5917088
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
4. iPc EliaS fErrEira Baia - MaT: 54193328
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00712/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) ser-
vidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTA CRUZ DO ARARI, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 26/05/2021 a 28/05/2021;
1. EPc THaiS PaiXao dE oliVEira - MaT: 5939998
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. dPc ricardo PicaNco d’ aVila - MaT: 5940528
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E ciNQUENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00713/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/560431, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 26/05/2021 a 28/05/2021;
1. iPc arlEN MarcElo MaciEl doS SaNToS - MaT: 5618690
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. iPc GESSi da SilVa laMEira filHo - MaT: 5619181
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00714/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/560005, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 26/05/2021 a 28/05/2021;
1. iPc WallEria dE NaZarETH TaVarES aQUiNo - MaT: 5785944
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. iPc orlaNdo loPES raMoS - MaT: 5940183
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E ciNQUENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00715/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/560336, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PORTEL, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 26/05/2021 a 28/05/2021;
1. iPc idarliNdo lUcio da SilVa MEirElES - MaT: 5206626
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. iPc roSiValdo HElENo roSario liMa - MaT: 5886759
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
3. iPc roBErTo carloS PiMENTa dE SoUZa - MaT: 5692920
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
4. iPc fraNKlEY dE SoUZa MoTa - MaT: 8400707
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00716/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/555106, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 26/05/2021 a 28/05/2021;
1. iPc MarilENo alcaNTara PErEira - MaT: 5302056
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00717/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/555011, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de rea-
lizar diliGENcia Policial, no período de 26/05/2021 a 27/05/2021;
1. iPc aNdErSoN roBErTo SilVa PEdroSo - MaT: 55589813
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. EPc Maria do Socorro MaciEl doS SaNToS - MaT: 5095514
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00718/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 25/05/2021 a 29/05/2021;
1. dPc Maria lidiaNE PiNHEiro - MaT: 5940423
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E ciNQUENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00719/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/554565, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 26/05/2021 a 27/05/2021;
1. iPc JoSE Maria oliVEira SaNTiaGo - MaT: 5452872
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc aNToNio carloS PirES fErNaNdES - MaT: 5886805
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00720/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/554662, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ALENQUER, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 26/05/2021 a 28/05/2021;
1. EPc alEX alBErio MaciEl SoarES - MaT: 5914185
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. dPc JardEl lUiS caSTro GUiMaraES - MaT: 5619130
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E ciNQUENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00721/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/552018, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PRAINHA, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 25/05/2021 a 31/05/2021;
1. iPc oSValdo faraco MaciEl - MaT: 5520401
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS E ViNTE E 
oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 00722/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) ser-
vidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar APOIO 
dE TraBalHo adMiNiSTraTiVo, no período de 25/05/2021 a 26/05/2021;
1. EScdaT daNiEl GoNcalVES NUNES - MaT: 572179
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00723/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/550856, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de rea-
lizar diliGENcia Policial, no período de 25/05/2021 a 27/05/2021;
1. iPc fraNcES carloS liMa Madrid - MaT: 5940080
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00724/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/550703, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de rea-
lizar diliGENcia Policial, no período de 25/05/2021 a 26/05/2021;
1. iPc TEd MaciEl liMa - MaT: 5913879
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00725/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/550636, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de rea-
lizar diliGENcia Policial, no período de 25/05/2021 a 26/05/2021;
1. dPc NicHolaS BarBoSa HorTENcio dE liMa - MaT: 5940389
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc EridiaNE da coNcEicao rodriGUES doS SaNToS - MaT: 5906495
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
3. iPc aNToNio MESSiaS BaNdEira rodriGUES - MaT: 5807816
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00726/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/560741, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de RURÓPOLIS, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 27/05/2021 a 31/05/2021;
1. iPc THiaGo PErES dE QUiNTa - MaT: 5940253
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. dPc rENNaN ViaNNa SaNToS - MaT: 5940447
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00727/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/566604, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de rea-
lizar diliGENcia Policial, no período de 27/05/2021 a 27/05/2021;
1. iPc TEd MaciEl liMa - MaT: 5913879
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00728/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/564097, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraBÁ, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 27/05/2021 a 28/05/2021;
1. iPc faBiaNa GoNcalVES liNo - MaT: 5940311
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. EPc clEoNildo carValHo da SilVa - MaT: 57193194
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00729/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/563897, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 28/05/2021 a 31/05/2021;
1. iPc alaN firNGrid PErEira dE SoUSa - MaT: 5907246
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. iPc JoSE adilSoN carValHo dE alMEida - MaT: 5205310
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS E ViNTE E 
oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00730/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/563908, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 28/05/2021 a 31/05/2021;
1. EPc iNaldo fariaS SErrao - MaT: 5411521
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. iPc lUciaNo daMaScENo SoUZa - MaT: 5887046
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS E ViNTE E 
oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00731/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/563944, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Sa-
liNÓPoliS, a fim de realizar aPoio dE TraBalHo adMiNiSTraTiVo, 
no período de 28/05/2021 a 31/05/2021;
1. adM aNGEla iBiaPiNa MESSiaS caVallEiro dE MacEdo - MaT: 57190545
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00732/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/560697, que solicitou o des-
locamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de 
BraSil NoVo, a fim de realizar aPoio dE TraBalHo adMiNiSTraTi-
Vo, no período de 27/05/2021 a 31/05/2021;
1. adM ValdENES dE SoUSa PiNTo - MaT: 57190555
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E ciNQUENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00733/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/560531, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ALTAMIRA, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 27/05/2021 a 28/05/2021;
1. EPc GiaNcarlo da SilVa BorGES - MaT: 54193296
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc HElToMar araUJo dE oliVEira - MaT: 5940268
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
3. EPc ENEaS diaS SilVa - MaT: 5620295
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 00734/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/560287, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de rea-
lizar diliGENcia Policial, no período de 27/05/2021 a 29/05/2021;
1. iPc fraNcES carloS liMa Madrid - MaT: 5940080
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. EPc aNToNio MarcoS oliVEira frEiTaS - MaT: 5940203
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E ciNQUENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00735/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/560308, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRASIL NOVO, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 27/05/2021 a 29/05/2021;
1. iPc MicHEl da SilVa SoUSa - MaT: 5940210
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 593.45 ( QUiNHENToS E NoVENTa E TrÊS rEaiS E QUarENTa E ciN-
co cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00736/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/503192, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CURUÇÁ, a fim de realizar PARTI-
ciPaÇÃo dE aUdiÊNcia/JUlGaMENTo, no período de 27/05/2021 a 28/05/2021;
1. EPc Haroldo alBUQUErQUE dE MacEdo MoraiS - MaT: 5913795
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 167.05 ( cENTo E SESSENTa E SETE rEaiS E ciNco cENTa-
VoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00737/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TERRA ALTA, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 27/05/2021 a 31/05/2021;
1. dPc Joao lUiS fErrao TEiXEira corrEia dE araUJo - MaT: 5940493
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 668.20 ( SEiScENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00738/2021 - dGPc/od/drF de 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/554689, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PRAINHA, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 27/05/2021 a 31/05/2021;
1. iPc daNiEl GEMaQUE PaiVa - MaT: 57173342
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E ciNQUENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Protocolo: 660936

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 024/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, 16 de abril de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) etc...
coNSidEraNdo:  a instauração do Processo administrativo disciplinar nº 027/2018-
dGPc/Pad, de 25/10/2018, publicado no d.o.E. 33.736, de 08/11/2018, para apu-
rar a conduta dos servidores: delegado r. d. M f. – matrícula 5914009;
coNSidEraNdo:  a necessidade de efetuar a substituição de presidente e membro da 
comissão, a fim de evitar solução de continuidade no andamento do citado procedimento;
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor cHriSTiaN WaNZEllEr coUTo da rocHa – de-
legado de Polícia civil para atuar na comissão do Processo administrativo 
disciplinar nº 027/2018-dGPc/Pad, de 25/10/2018, publicado no d.o.E. 
33.736, de 08/11/2018, como Presidente, em substituição às servidoras 
rEGiNa Márcia raiol liMa – delegada de Polícia civil, a contar deste 
ato, a fim de dar continuidade aos trabalhos apuratórios;

II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 031/2021-Pad/diVersos/dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 27 de abril de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) etc...
coNSidEraNdo: os autos do Processo administrativo disciplinar instaura-
do por meio da PorTaria nº 001/2020-dGPc/Pad, de 10/01/2020, publi-
cada no d.o.E. nº 34.096, de 23/01/2020, instaurado para apurar irregula-
ridades atribuídas aos servidores rilMar firMiNo dE SoUSa e roBErTo 
TEiXEira dE alMEida – delegados de Polícia civil;
coNSidEraNdo: os termos da decisão judicial prolata pelo Juízo da 
1ª Vara cível e criminal da comarca de Tailândia, nos autos do Proces-
so nº 0800481-37.2020.8.14.0074, determinando a suspensão do Pad 
nº001/2020-dGPc/Pad, de 10/01/2020;
coNSidEraNdo: o teor do ofício nº 09/2020-Pad/cG/Pc-Pa, de 07/08/2020, 
subscrito pela delegada de Polícia civil lena Janne Botelho de almeida, in-
formando que as diligências nos autos do Pad nº 001/2020-dGPc/Pad, de 
10/01/2020, foram suspensas, em razão da citada decisão judicial,
r E S o l V E:
i – determinar o SoBrESTaMENTo do Processo administrativo disci-
plinar instaurado por meio da PorTaria nº 001/2020-dGPc/Pad, de 
10/01/2020, publicada no d.o.E. nº 34.096, de 23/01/2020, instaurado 
para apurar irregularidades atribuídas aos servidores rilMar firMiNo dE 
SoUSa e roBErTo TEiXEira dE alMEida – delegados de Polícia civil;
ii – determinar o encaminhamento dos presentes autos à corregedoria 
Geral da Polícia civil para o devido controle e acompanhamento;
III – Determinar à Chefia de Gabinete que adote as providências necessá-
rias ao fiel cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 035/2021–Pad/diVersos/dG/Pc–Pa.
Belém-Pa, 17 de maio de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) etc...
coNSidEraNdo:  a instauração do Processo administrativo disciplinar nº 
007/2021-Pad/iNSTaUraÇÃo/dG/Pc-Pa, de 08/04/2021, publicado no 
d.o.E. 34.556, de 19/04/2021, para apurar a conduta atribuída ao servidor 
Escrivão P. S. f. d. a. – matrícula nº 5133769;
coNSidEraNdo:  a necessidade de efetuar a substituição de Presidente da comis-
são, a fim de evitar solução de continuidade no andamento do citado procedimento;
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora lENa JaNNE BoTElHo dE alMEida – delegada 
de Polícia civil para atuar na comissão do Processo administrativo discipli-
nar nº 007/2021-Pad/iNSTaUraÇÃo/dG/Pc-Pa, de 08/04/2021, publica-
do no d.o.E. 34.556, de 19/04/2021, como Presidente, em substituição ao 
servidor GUSTaVo JoSE foNTENElE BarrEira – delegado de Polícia civil, 
a contar deste ato, a fim de dar continuidade aos trabalhos apuratórios;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 009/2021-Pad/iNstaUraÇÃo/dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 30 de abril de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) e...
coNSidEraNdo  a instauração do inquérito Policial por flagrante nº 
00346/2021.100025-9, que apurou a conduta do servidor a. d. S. l. – 
delegado de Polícia civil, matrícula nº 5940539, e a decisão nos autos do 
Processo nº 0800220-65.2020.8.14.0044, da Vara Única de Primavera/Pa, 
constantes no PaE Nº 2021/361239;
coNSidEraNdo  que os fatos constantes nos referidos autos, atribuídos 
ao servidor, ensejam a necessidade de apurar a prática de condutas que, 
em tese, configuram ilícito administrativo, mediante a instauração de Pro-
cesso administrativo disciplinar, em que lhe seja assegurado os princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar, com ful-
cro no que dispõe o artigo 91 da lei nº 022/94, figurando como 
acusado o servidor a. d. S. l. – delegado de Polícia civil, matrícula 
nº 5940539, pela prática, em tese, das condutas que, se compro-
vadas, constitui transgressão disciplinar prevista no artigo 74, inci-
sos iX,XiX, XXXiV e XXXiX, da lei complementar nº 022/94;
ii – dESiGNar os servidores cHriSTiaN WaNZEllEr coUTo da rocHa, 
Maria do PErPÉTUo Socorro rEBElo dE aNdradE PicaNÇo e SiMo-
NE EdoroN MacHado araÚJo – delegados de Polícia civil, para, através 
de Processo administrativo disciplinar, sob a presidência do primeiro e em 
comissão, apurarem, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, as acusações 
citadas contra o servidor em questão, assegurando-lhe os princípios cons-
titucionais do contraditório e da ampla defesa;
iii – À corregedoria Geral da Polícia civil e às diretorias de administração e 
de recursos Humanos para que adotem as providências de estilo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
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Portaria Nº 012/2021- Pad/iNstaUraÇÃo/dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 13 de maio de 2021.
o delegado Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) e...
coNSidEraNdo a conclusão da apuração administrativa interna nº 214/2019/
GaB/corrEGEPol,  que apurou o furto da arma de fogo tipo Pistola, marca 
Taurus, calibre .40,  Número de Série: SUa-19577, Número de Patrimônio: 7018 
– Pc/Pa, no interior da Seccional Urbana de icoaraci, cuja autoria foi atribuída ao 
servidor Papiloscopista B. S. d. S., matrícula nº 57213704;
coNSidEraNdo que os fatos foram objeto do inquérito Policial  nº 
008/2019.100577-7, que resultou no Processo nº 0012099-98.2020.8.14.0401;
coNSidEraNdo a necessidade de apurar o ilícito administrativo atribuído 
ao servidor em questão, através da instauração de Processo administrativo 
Disciplinar, a fim de proceder a fiel apuração dos fatos, assegurando-lhe os 
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar , com ful-
cro no que dispõe o artigo 91 da Lei nº 022/94 , figurando como acusa-
do o servidor Papiloscopista B. S. d. S., matrícula nº 57213704, pela 
prática, em tese, da conduta descrita nos autos já referidos e que, se com-
provada, constitui transgressão disciplinar prevista no artigo 74, incisos 
XXXiV e XXXiX, da lei complementar nº 022/94;
ii – dESiGNar os servidores GUSTaVo JoSÉ foNTENElE BarrEira, 
lEoMar NarZila MaUÉS PErEira – delegados de Polícia civil e  JoSÉ 
GUilHErME da SilVa NaSciMENTo JÚNior – Escrivão de Polícia civil, 
para, através de Processo administrativo disciplinar, sob a presidência do 
primeiro e em comissão, apurarem, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, 
as acusações citadas contra o servidor em questão, assegurando-lhe os 
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
iii – À corregedoria Geral da Polícia civil e às diretorias de administração e 
de recursos Humanos para que adotem as providências de estilo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 013/2021–Pad/iNstaUraÇÃo/dG/Pc–Pa.
Belém/Pa, 13 de maio de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) etc...
coNSidEraNdo  o teor da sentença criminal nos autos da ação Penal nº 0011547-
27.2018.814.0133 – comarca de Marituba/Pa, que condenou os servidores: Es-
crivão P. S. f. d. a. – matrícula nº 5133769, e Motorista S. r. d. S. – matrícula nº 
5656753, conforme consta nos PaEs nº 2020/1007609 e  nº 2020/789381;
coNSidEraNdo  que os fatos constantes na referida ação penal , atribuídos 
ao servidor, ensejam a necessidade de apurar a prática de conduta que, em 
tese, configuram ilícito administrativo, mediante a instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar, a fim de proceder à fiel apuração dos fatos, asse-
gurando-lhe os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
r E S o l V E:
i – TorNar SEM EfEiTo os termos da PorTaria 004/2021 – Pad/iNSTaU-
raÇÃo/dG/Pc-Pa, convalidando todos os atos já praticados;
ii – iNSTaUrar ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar, com fulcro no 
que dispõe o artigo 91, da Lei Complementar nº 022/94, figurando como 
acusado os servidores: Escrivão P. S. f. d. a. – matrícula nº 5133769, e Mo-
torista S. r. d. S. – matrícula nº 5656753, pela prática, em tese, da conduta 
acima descrita que, se comprovada, constitui transgressão disciplinar prevista 
no artigo 74, incisos XXV, XXXiV e XXXiX, da lei complementar nº 022/94;
iii – dESiGNar os servidores GUSTaVo JoSÉ foNTENElE BarrEira e 
lENa JaNNE BoTElHo dE alMEida – delegados de Polícia civil, e  JoSÉ 
GUilHErME da SilVa NaSciMENTo JÚNior – Escrivão de Polícia civil, 
para, através de Processo administrativo disciplinar, sob a presidência da 
primeira e em comissão, apurarem, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, 
as acusações citadas contra os servidores em questão, assegurando-lhes 
os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
iii – deliberar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos trabalhos 
apuratórios e poderá reportar-se diretamente às autoridades e Órgãos da admi-
nistração Pública, ou proceder a diligências indispensáveis à instrução processual;
iV – À corregedoria Geral da Polícia civil e às diretorias de administração e 
de recursos Humanos para que adotem as providências de estilo ao pleno 
cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 014/2021- Pad/iNstaUraÇÃo/dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 13 de maio de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) etc...
coNSidEraNdo  a conclusão da aai nº 111/2018-GaB/cG/Pc-Pa, e o des-
pacho da coordenadoria da capital e região Metropolitana – ccrM, que indica 
indícios de transgressão disciplinar, em tese, atribuída ao servidor Escrivão P. 
S. f. d. a. – matrícula nº 5133769, conforme consta nos autos supra referido;
coNSidEraNdo  que os fatos constantes na referida apuração admi-
nistrativa interna e atribuídos ao servidor, ensejam a necessidade de 
apurar a prática de conduta que, em tese, configuram ilícito adminis-
trativo, mediante a instauração de Processo administrativo discipli-
nar, a fim de proceder à fiel apuração dos fatos, assegurando-lhe os 
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar, com fulcro no 
que dispõe o artigo 91, da Lei Complementar nº 022/94, figurando como 
acusado o servidor Escrivão P. S. f. d. a. – matrícula nº 5133769, pela 

prática, em tese, da conduta acima descrita que, se comprovada, constitui 
transgressão disciplinar prevista no artigo 74, incisos XXXV e XXXiX, da lei 
complementar nº 022/94;
ii – dESiGNar as servidoras iSoMarY aNdradE rÉGiS MoNTEiro , car-
MEN SUElY SoUZa da SilVa  – delegadas de Polícia civil, e  Maria ofÉ-
lia alBaNo BaiMa – Escrivã de Polícia civil, para, através de Processo 
administrativo disciplinar, sob a presidência da primeira e em comissão, 
apurarem, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, as acusações citadas con-
tra o servidor em questão, assegurando-lhe os princípios constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa;
iii – deliberar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e poderá reportar-se diretamente às autoridades e 
Órgãos da administração Pública, ou proceder a diligências indispensáveis 
à instrução processual;
iV – À corregedoria-Geral da Polícia civil e às diretorias de administração e 
de recursos Humanos para que adotem as providências de estilo ao pleno 
cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 015/2021-Pad/iNstaUraÇÃo/dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 13 de maio de 2021.
o delegado Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) etc...
coNSidEraNdo a conclusão da aai nº 201/2019-GaB/cG/Pc-Pa, e do 
iPl nº 00001/2017.100051-7, cujos fatos apurados indicam transgressão 
disciplinar, em tese, atribuída aos servidores: delegado a. J. M. G. – ma-
trícula nº 5332486, Escrivão aposentado r. S. B. – matrícula nº 5130506, 
e investigadores J. G. f. c. – matrícula nº 5411980, r. d. f. M. – matrícula 
nº 5290155, G. c. d. S. – matrícula 5865808, r. d. c. f. d. f. – matrícula 
nº 5397642, e, conforme consta nos autos supra referidos;
coNSidEraNdo que os fatos constantes na referida apuração adminis-
trativa interna e no inquérito Policial atribuídos aos servidores, ensejam 
a necessidade de apurar a prática de condutas que, em tese, configuram 
ilícito administrativo, mediante a instauração de Processo administrativo 
Disciplinar, a fim de proceder à fiel apuração dos fatos, assegurando-lhes 
os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar, com fulcro no 
que dispõe o artigo 91, da Lei Complementar nº 022/94, figurando como 
acusados os servidores: delegado a. J. M. G. – matrícula nº 5332486,  
Escrivão aposentado r. S. B. – matrícula nº 5130506, e investigadores J. 
G. f. c. – matrícula nº 5411980, r. d. f. M. – matrícula nº 5290155, G. c. 
d. S. – matrícula 5865808, r. d. c. f. d. f. – matrícula nº 5397642, pela 
prática, em tese, da conduta acima descrita que, se comprovada, constitui 
transgressão disciplinar prevista no artigo 74, incisos Xiii, XXV, XXXiV, 
XXXV e XXXiX, da lei complementar nº 022/94;
ii – dESiGNar as servidoras iSoMarY aNdradE rÉGiS MoNTEiro , car-
MEN SUElY SoUZa da SilVa  – delegadas de Polícia civil, e  Maria ofÉ-
lia alBaNo BaiMa – Escrivã de Polícia civil, para, através de Processo 
administrativo disciplinar, sob a presidência da primeira e em comissão, 
apurarem, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, as acusações citadas con-
tra o servidor em questão, assegurando-lhe os princípios constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa;
iii – deliberar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos trabalhos 
apuratórios e poderá reportar-se diretamente às autoridades e Órgãos da admi-
nistração Pública, ou proceder a diligências indispensáveis à instrução processual;
iV – À corregedoria Geral da Polícia civil e às diretorias de administração e 
de recursos Humanos para que adotem as providências de estilo ao pleno 
cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 660907
Portaria Nº 058/2021-Pa/ GaB/dG/Pc-Pa
Belém-Pa, 14 de maio de 2021.
o delegado Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que são conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo  os requerimentos registrados sob os protocolos nº 
2021/362440 e 2021/428248 na diretoria de recursos Humanos pelas 
interessadas allENE lÚcia PiNHo araÚJo e lÚcia HElENa da SilVa 
MiraNda, solicitando auxílio morte e pensão especial pelo falecimento do 
servidor aMadEU caMPoS BaTiSTa JUNior, investigador de Polícia, Ma-
trícula nº 5233356, ocorrido em 29/03/2021;
coNSidEraNdo  a necessidade de apuração, objetivando a verdade quanto a 
possível morte por coVid 19 do supracitado servidor, com escopo de pagamento 
de auxílio morte e outros direitos que por ventura forem garantidos por lei;
coNSidEraNdo  o que preceitua o art. 160, ii, “c” da lei nº 5.810/94 e o 
decreto 674/2020, art. 2º, i, ii, “a”;
r E S o l V E:
i – NSTaUrar ProcESSo adMiNiSTraTiVo, para apurar as circunstâncias 
em que ocorreu a morte do servidor aMadEU caMPoS BaTiSTa JUNior, 
investigador de Polícia, Matrícula nº 5233356, ocorrido em 29/03/2021, 
possivelmente por coVid 19, objetivando o direito de recebimento de 
auxílio morte e Pensão especial pelas interessadas allENE lÚcia PiNHo 
araÚJo e lÚcia HElENa da SilVa MiraNda;
ii – dESiGNar como autoridade apuradora, o servidor oTTo HENriQUE diaS 
WirTZ, delegado de Polícia civil, membro da comissão Permanente de Pro-
cesso administrativo disciplinar, para no prazo de 30 (trinta) dias, concluir o 
processo ora instaurado, podendo ser prorrogado por igual período;
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iii – determinar ao Gabinete do delegado-Geral da Polícia civil, para que 
adote as providências de alçada, para o pleno cumprimento deste ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 062/2021 – Pa/GaB/dG/Pc-Pa
Belém-Pa, 18 de maio de 2021.
o delegado Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que são conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo  o requerimento registrado sob o protocolo nº 
2021/391434 na diretoria de recursos Humanos pela interessada VaNda 
MarTa lorENZ PErEira, solicitando auxílio morte e pensão especial pelo 
falecimento do servidor daVi daNiEl PErEira SilVEira, investigador de 
Polícia, Matrícula nº 5331790, ocorrido em 06/03/2021;
coNSidEraNdo  a necessidade de apuração, objetivando a verdade quanto a 
possível morte por coVid 19 do supracitado servidor, com escopo de pagamento 
de auxílio morte e outros direitos que por ventura forem garantidos por lei;
coNSidEraNdo  o que preceitua o art. 160, ii, “c” da lei nº 5.810/94 e o 
decreto 674/2020, art. 2º, i, ii, “a”;
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar ProcESSo adMiNiSTraTiVo, para apurar as circunstâncias 
em que ocorreu a morte do servidor daVi daNiEl PErEira SilVEira, inves-
tigador de Polícia, Matrícula nº 5331790, ocorrido em 06/03/2021, possivel-
mente por coVid 19, objetivando o direito de recebimento de auxílio morte e 
Pensão especial pela interessada VaNda MarTa lorENZ PErEira;
ii – dESiGNar como autoridade apuradora, o servidor GUSTaVo JoSÉ foN-
TENElE BarrEira, delegado de Polícia civil, membro da comissão Perma-
nente de Processo administrativo disciplinar, para no prazo de 30 (trinta) dias, 
concluir o processo ora instaurado, podendo ser prorrogado por igual período;
iii – determinar ao Gabinete do delegado-Geral da Polícia civil, para que 
adote as providências de alçada, para o pleno cumprimento deste ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 063/2021-Pa/GaB/dG/Pc-Pa
Belém-Pa, 18 de maio de 2021.
o delegado Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que são conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo  o requerimento registrado sob o protocolo nº 
2021/437253 na diretoria de recursos Humanos pelas interessadas BrU-
Na ElaNE Garcia dE oliVEira SaBiNo, NaTaSHa SaBiNo SoarES da 
SilVa e MarilENa SoarES da SilVa, solicitando auxílio morte e pensão 
especial pelo falecimento do servidor JoÃo SaBiNo da SilVa NETo, Escri-
vão de Polícia, Matrícula nº 5130190, ocorrido em 09/04/2021;
coNSidEraNdo  a necessidade de apuração, objetivando a verdade quanto a 
possível morte por coVid 19 do supracitado servidor, com escopo de pagamento 
de auxílio morte e outros direitos que por ventura forem garantidos por lei;
coNSidEraNdo  o que preceitua o art. 160, ii, “c” da lei nº 5.810/94 e o 
decreto 674/2020, art. 2º, i, ii, “a”;
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar ProcESSo adMiNiSTraTiVo, para apurar as circunstâncias 
em que ocorreu a morte do servidor JoÃo SaBiNo da SilVa NETo, Escrivão 
de Polícia, Matrícula nº 5130190, ocorrido em 09/04/2021, possivelmente por 
coVid 19, objetivando o direito de recebimento de auxílio morte e Pensão 
especial pelas interessadas BrUNa ElaNE Garcia dE oliVEira SaBiNo, Na-
TaSHa SaBiNo SoarES da SilVa e MarilENa SoarES da SilVa;
ii – dESiGNar como autoridade apuradora, o servidor SiMoNE EdoroN 
MacHado araÚJo delegado de Polícia civil, membro da comissão Perma-
nente de Processo administrativo disciplinar, para no prazo de 30 (trinta) dias, 
concluir o processo ora instaurado, podendo ser prorrogado por igual período;
iii – determinar ao Gabinete do delegado-Geral da Polícia civil, para que 
adote as providências de alçada, para o pleno cumprimento deste ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº072/2021 – Pa/ GaB/dG/Pc-Pa
Belém-Pa, 19 de maio de 2021.
o delegado Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo:  os termos do ofício Nº 26/2021-dG/PcPa, de 13/05/2021, 
subscrito pela Presidente do Processo administrativo, por meio do qual solicita 
prorrogação de prazo para conclusão do Processo administrativo, instaurado 
através da PorTaria nº 041/2021-dGPc/Pa, de 12/04/2021, publicado no 
doE nº 34.553, de 15/04/2021, com o intuito de apurar as circunstâncias em 
que ocorreu a morte do servidor EdSoN oZirES faria do NaSciMENTo, 
investigador de Polícia civil, ocorrido em 08/09/2020;
r E S o l V E:
i – conceder 30 (trinta) dias de prorrogação de prazo, para conclu-
são do Processo administrativo, instaurado por meio da PorTaria 
nº 041/2021- Pa/GaB/dG/Pc-Pa de 12/04/2021, publicado no diário 
oficial nº 34.553 de 15/04/2021, a contar de 14/05/2021;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 660975

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

diÁria
.

Portaria n°. 534/ 2021 
MarcElo claYToN raMoS da SilVa cic: 815.767.142-68
MaTrÍcUla: 5894517 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 22/04/2021 
oBJETiVo: auxiliar na necrópsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 533/ 2021 
daVi dE SoUZa SENa cic: 885.932.072-00
MaTrÍcUla: 5890170/1 
carGo: Perito criminal
WaldEMir alENcar dE SoUZa JÚNior cic: 361.467.062-72
MaTrÍcUla: 56926610/1
carGo: Perito criminal
cidadE: roNdoN do Pará - Pa
diáriaS: meia PErÍodo: 28/04/2021 
oBJETiVo: realizar perícia técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 531/ 2021 
carloS adoNiaS SoarES Garcia cic: 042.911.352-89
MaTrÍcUla: 5955625 
carGo: auxiliar operacional
iSiS MorEira cardoSo lUSToSa cic: 072.130.584-95
MaTrÍcUla: 5958229 
carGo: Perito criminal
rENaTo caValcaNTE oliVEira cic: 185.452.032-68
MaTrÍcUla: 5851920/3 
carGo: Motorista
cidadE: STa. Ma.daS BarrEiraS - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 01/05/2021 a 02/05/2021 
oBJETiVo: realizar perícia técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 529/ 2021 
roBSoN rodriGUES GalVÃo cic: 459.306.432-53
MaTrÍcUla: 5955866/1 
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 28/04/2021 
oBJETiVo: Entrega de materiais.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 661088
Portaria n°. 388/ 2021
roSaNa criSTiaNE da SilVa MoNTEiro cic: 571.699.182-34
MaTrÍcUla: 54187970/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 17/04/2021 a 18/04/2021 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 515/ 2021 
aNdErSoN loPES da SilVa cic: 014.305.352-37
MaTrÍcUla: 5923305 
carGo: Motorista
fraNciSco iTalo caSTElo diaS cic: 816.217.012-04
MaTrÍcUla: 5908460-2
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 20/04/2021 a 21/04/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 527/ 2021 d
JoNES fUrTado dE caSTro cic: 645.240.782-15
MaTrÍcUla: 5955865/1 
carGo: Motorista
WElliSSoN rodriGUES doS SaNToS cic: 915.938.322-49
MaTrÍcUla: 5955871/1 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 26/04/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 661090
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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 1478/2021-daF/cGP, de 20/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24.01.1994, 
e ainda a apresentação do laudo Médico nº 204848a/1 de 17/12/2020,
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora PaUla EliZaBETH dE aNdradE PaES dE lira, 
auxiliar Técnico, matrícula 5141010/3, lotada na coordenadoria de Habi-
litação de condutores, 38 (trinta e oito) dias de licença para Tratamento 
de Saúde, no período de 12/11 a 19/12/2020, conforme laudo Médico nº 
204848a/1 de 17/12/2020.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 12/11/2020.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 1476/2021-daF/cGP, de 20/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24.01.1994, 
e ainda a apresentação do laudo Médico nº 204846a/1 de 17/12/2020,
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora MariNa BoTElHo JaiME, assistente de Trânsito, 
matrícula 57176566/1, lotada na corregedoria, 07 (sete) dias de licença 
para Tratamento de Saúde, no período de 26/10 a 01/11/2020, conforme 
laudo Médico nº 204846a/1 de 17/12/2020.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 26/10/2020.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 1472/2021-daF/cGP, de 19/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 91, da lei 5.810/94-rJU, de 24/01/1994 
e a apresentação da certidão de Nascimento, datada 17/05/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor THiaGo daNiEl PiNHEiro dE aSSUNÇÃo, as-
sistente de Trânsito, matrícula 57202057/1, lotado na coordenadoria de 
Suporte Tecnológico, dez (10) dias de licença Paternidade, no período de 
13/05 a 22/05/2021, de acordo com o estabelecido na lei 5.810/94-rJU.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 13/05/2021.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 661291
Portaria Nº 1240/2021-dG/dHcrV/cHc/GccFc
o diretor Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do 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 se-
tembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções coNTraN nº 789/2020, 
coNTraN termos da PorTaria 506/2014-dG/dHcrV-cHc/Gccfc e de-
mais atos normativos afins;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2021/35300, apresentado pela empresa 
aUTo EScola TocaNTiNS lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 02.832.151/0001-
31, nome de fantasia aUTo EScola TocaNTiNS-ME, junto a esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a apresentação 
da documentação necessária renovação de credenciamento do referido cfc;
rESolVE:
art. 1º rENoVar o crEdENciaMENTo da empresa aUTo EScola To-
caNTiNS lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 02.832.151/0001-31, nome de 
fantasia aUTo EScola TocaNTiNS-ME (claSSificaÇÃo a/B), com esta-
belecimento na folHa 32 S/N Qd 04 lTS 51/52– Bairro Nova Maraba, cEP: 
68.508-040, Marabá/ Pa, com atuação na região de Trânsito de Marabá, 
no município de Marabá / Pa, em tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade de 36 (trinta 
e seis ) meses a contar do vencimento da última PorTaria deste cfc PorTaria nº 
899/2018-dG/dHcrV/cHc/Gccfc, com vencimento em 22/03/2021.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 37383 neste dETraN/Pa.
art. 4º Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 05 de Maio de 2021.
MarcElo dE liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 660913
Portaria Nº 535/2021-dG/dHcrV/cHc/GccFc
a diretora Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do 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 se-
tembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem aS resoluções coNTraN nº 782/2020 
e as PorTarias do dETraN/Pa 506/2014, 472/2016 e 039/2018;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2020/613673, apresentado pela em-
presacapacitadora ÉPoca EXTENSÃo, TrEiNaMENTo E aPErfEiÇoaMEN-
To ProfiSSioNal EPP, inscrita no cNPJ sob o nº 26.089.900.0001-40, 
nome de fantasia ÉPoca, junto a esta autarquia.

coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a apresen-
tação da documentação necessária ao credenciamento da referida capacitadora;
rESolVE:
art. 1º rENoVar o crEdENciaMENTo da empresa ÉPoca EXTENSÃo, 
TrEiNaMENTo E aPErfEiÇoaMENTo ProfiSSioNal EPP, inscrita no cNPJ 
sob o nº 26.089.900.0001-40, nome de fantasia ÉPoca, com estabeleci-
mento na avenida dr. alfredo amancio filho, Qd 324, lt 08 bairro: cida-
de Jardim, cEP: 68.515.000, Parauapebas/Pa, com atuação na região de 
Trânsito de Parauapebas, no município de Parauapebas,junto ao departa-
mento de Trânsito, para ministrar o(s) curso(s) de:
i - MoPP – condutor de Produtos Perigosos;
ii - condutor de Veículo de Emergência;
iii- condutor de Veículo de Passageiro;
iV- condutor de Veículo Escolar;
V - condutor de cargas indivisíveis;
Vi-Mototaxista;
Vii-Motofrestista;
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade de 
36 meses a contar da publicação desta PorTaria.
art. 3º fica atribuído a esta Empresa capacitadora o número de registro 
neste dETraN/Pa.
art. 4º Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 22 de fevereiro de 2021.
Marcelo lima Guedes
diretor Geral

Protocolo: 660924
Portaria Nº 1303/2021-dG/dHcrV/cHc/GccFc
o diretor Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do 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 se-
tembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções nº 789/2020 coNTraN ter-
mos da PORTARIA 506/2014-DG/DHCRV/CHC e demais atos normativos afins;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2020/218022, apresentado pela em-
presa c.f.c XiNGUara EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 03.281.187/0001-
37 junto a esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a apre-
sentação da documentação necessária ao credenciamento do referido cfc;
rESolVE:
art. 1º rENoVar o crEdENciaMENTo da empresa c.f.c XiNGUara Ei-
rEli, inscrita no cNPJ sob o nº 03.281.187/0001-37 , (claSSificaÇÃo 
a/B), com estabelecimento na rua Mogno Nº 219, Bairro: centro, cEP: 
68.555-310, Xinguara/Pa, com atuação na região de Trânsito de redenção 
no Município de Xinguara/Pa, em tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade 
de 36 (trinta e seis meses) a contar do vencimento da última PorTaria 
de renovação de credenciamento deste cfc, PorTaria Nº 2233/2017-dG/
dHcrV/cHc/Gccfc, Vencida em 16/06/2020.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 2989 neste dETraN/Pa.
art. 4º Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 10 de Maio de 2021.
MarcElo dE liMa QUEdES
diretor Geral

Protocolo: 660932
Portaria Nº1241/2021-dG/dHcrV/cHc/GccFc
o diretor Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do 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 se-
tembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções nº 789/2020 coN-
TraN, termos da PorTarias do dETraN/Pa 506/2014-dG/dHcrV/cHc/
CGCFC e demais atos normativos afins;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2021/231196, apresentado pela em-
presa cfc BrilHaNTE lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 11.460.759/0001-
73, nome fantasia cfc BrilHaNTE -ME, junto a esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a apresentação 
da documentação necessária renovação do credenciamento do referido cfc;
rESolVE:
art. 1º rENoVar o crEdENciaMENTo da empresa, cfc BrilHaNTE lTda, 
inscrita no cNPJ sob o nº 11.460.759/0001-73, nome de fantasia cfc 
BrilHaNTE-ME (claSSificaÇÃo a/B), com estabelecimento na aV. VP-08 
folHa 26 Qd. 03 loTE 18 S/N Sala a e B – Bairro: Nova Maraba, cEP: 
68.509-020, Marabá / Pa, com atuação na região de Trânsito de Marabá, 
no município de Marabá / Pa, em tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade de 
36 (trinta e seis ) meses a contar da última PorTaria de credenciamento 
deste cfc, PorTaria nº 1424/2018-dG/dHcrV/cHc/Gccfc, com venci-
mento em 04/05/2021, publicação desta PorTaria.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 1268274 neste dETraN/Pa.
art. 4º Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 05 de maio de 2021.
MarcElo dE liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 660935
Portaria Nº 1171/ 2021-dG/dHcrV/cHc/GccFc
ao diretor Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do 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 se-
tembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções nº 789/2020 coNTraN ter-
mos da PORTARIA 506/2014-DG/DHCRV/CHC e demais atos normativos afins;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2020/1011603, apresentado pela em-
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presa cENTro dE forMaÇÃo dE coNdUTorES dE rEdENÇÃo lTda, ins-
crita no cNPJ sob o nº 03.416.850/0001-63 junto a esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a apre-
sentação da documentação necessária ao credenciamento do referido cfc;
rESolVE:
art. 1º rENoVar o crEdENciaMENTo da empresa cENTro dE forMa-
ÇÃo dE coNdUTorES dE rEdENÇÃo lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 
03.416.850/0001-63 , (claSSificaÇÃo a/B), com estabelecimento na 
rua cumaru Nº 35, Bairro: Vila Paulista, cEP: 68.552-150, redenção/Pa, 
com atuação na região de Trânsito de redenção no Município de redenção/
Pa, em tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade 
de 36 (trinta e seis meses) a contar do vencimento da última PorTaria 
de renovação de credenciamento deste cfc, PorTaria Nº 119/2018-dG/
dHcrV/cHc/Gccfc, Vencida em 19/01/2021.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 182319 neste dETraN/Pa.
art. 4º Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 28 de abril de 2021.
MarcElo dE liMa QUEdES
diretor Geral

Protocolo: 660929
Portaria Nº 1574/2021-daF/cGP, de 27/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 020/2021-rE-
NacH, datado de 14/05/2021, no Processo 2021/520594,
r E S o l V E:
rETificar na PorTaria 1200/2021-daf/cGP, o período concessi-
vo de férias da servidora rafaela Gaspar Maciel costa, assistente 
de Trânsito, matrícula 57190681/1, lotada na Gerência do Sistema 
rENacH, onde se lê de 07/06 a 06/07/2021, leia-se de 29/06 a 
28/07/2021, referentes ao exercício 01.11.2019/2020.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 1573/2021-daF/cGP, de 27/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 381/2021-Gof-
Tc, datado de 14/05/2021,
r E S o l V E:
rETificar na PorTaria 863/2021-daf/cGP, o período concessivo de fé-
rias da servidora inivens Nazaré dos Santos andrade, agente de fiscaliza-
ção de Trânsito, matrícula 57198613/1, lotada na Gerência de operações 
e fiscalização de Trânsito, onde se lê de 01/05 a 30/05/2021, leia-se de 
27/05 a 25/06/2021, referentes ao exercício 04.07.2018/2019.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 1566/2021-daF/cGP, de 27/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor raimundo NoNaTo dE BarroS SilVa, auxiliar 
operacional de Trânsito, matrícula 57196179/1, lotado na Gerência de 
Exames Téorico e Prático, 30 (trinta) dias de férias, no período de 15/06 a 
14/07/2021, referentes ao exercício 29.04.2020/2021.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor em 15/06/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 1499/2021-daF/cGP, de 21/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 26/2021-GiN-
TE-dETraN, datado de 11/05/2021, protocolado sob o nº 2021/501583,
r E S o l V E:
rETificar na PorTaria 863/2021-daf/cGP, o período concessivo 
de férias do servidor Thiago daniel Pinheiro de assunção, assistente 
Técnico, matrícula 57202057/1, lotado na Gerência de infraestrutura 
e Tecnologia, onde se lê de 31/05 a 29/06/2021, leia-se de 23/05 a 
21/06/2021, referentes ao exercício 25.08.2019/2020.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 01/03/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 1498/2021-daF/cGP, de 21/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
rETificar na PorTaria 1201/2021-daf/cGP, o período concessivo de férias 
da servidora dEUZa Maria PErEira coSTa, aSG, matrícula 3263738/1, lo-
tada na ciretran “B” ananindeua, onde se lê de 16/06 a 13/07/2021, leia-se 
de 16/06 a 15/07/2021, referentes ao exercício 05.06.2020/2021.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor em 16/06/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 1497/2021-daF/cGP, de 21/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
rETificar na PorTaria 1200/2021-daf/cGP, publicada no diário 
oficial n° 34.572, de 04 de maio de 2021, os períodos concessivos de 
fÉriaS dos servidores abaixo relacionados.

NoME MaTrÍcUla oNde se LÊ Leia-se
charles Santos e cunha 54191524/2 01.06 a 30.06.2021 30.06 a 29.07.2021

osvaldineia carmen alves machado 5569656/2 28.06 a 17.07.2021 28.06 a 27.07.2021
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 1496/2021-daF/cGP, de 21/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
rETificar na PorTaria 1200/2021-daf/cGP, o período aquisitivo de 
férias do servidor Marcio foNSEca da SilVa, assessor, matrícula 
57193191/4, lotado na comissão de credenciamento de clínicas, onde 
se lê referentes ao exercício 27.02.2020/2021 leia-se 27.02.2019/2020.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor em 01/06/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 1495/2021-daF/cGP, de 21/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
rETificar na PorTaria 613/2021-daf/cGP, o período aquisitivo de fé-
rias do servidor aNSElMo raiMUNdo corrÊa PicaNÇo, adM, matrícula 
3268489/1, lotado na ciretran “B” de Monte alegre, onde se lê referentes 
ao exercício 01.04.2011/2012 leia-se 01.04.2020/2021.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 05/04/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 1494/2021-daF/cGP, de 21/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
rETificar na PorTaria 613/2021-daf/cGP, o período aquisitivo de férias 
da servidora MariaNa alBUQUErQUE SilVEira, Vistoriadora, matrícula 
57202642/1, lotada na ciretran “a” de castanhal, onde se lê referentes 
ao exercício 01.09.2018/2019 leia-se 09.07.2019/2020.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 05/04/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 1493/2021-daF/cGP, de 21/05/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
EXclUir da PorTaria 613/2021-daf/cGP, a concessão de fÉriaS ao 
servidor raiMUNdo NoNaTo TaVarES aMPUEro, contador, matrícula 
2015137/1, lotado na ciretran “a” de Santarém, no período de 01.04 a 
30.04.2021, referentes ao exercício 06.04.2019/2020.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 1492/2021-daF/cGP, de 21/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
rETificar na PorTaria 612/2021-daf/cGP, o período aquisitivo de férias 
do servidor aNToNio rafaEl rodriGUES QUEiroZ, agente de fiscaliza-
ção de Trânsito, matrícula 57227751/1, lotado na Gerência de operação 
e fiscalização de Trânsito da capital, onde se lê referentes ao exercício 
04.05.2018/2019 leia-se 04.05.2016/2017.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 01/04/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 1491/2021-daF/cGP, de 21/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
rETificar na PorTaria 549/2021-daf/cGP, o período aquisitivo de férias 
do servidor cElSo roSiValdo dE MElo PErEira, Procurador autárquico, 
matrícula 57175555/1, lotado na coordenadoria do consultivo, onde se lê 
referentes ao exercício 13.11.2020/2021 leia-se 13.11.2019/2020.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 01/03/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
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Portaria Nº 1467/2021-daF/cGP, de 19/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 294/2021-Gof-
Tc-dETraN, datado de 14/04/2021, protocolado sob o nº 2021/389459,
r E S o l V E:
rETificar na PorTaria 144/2021-daf/cGP, o período concessivo de fé-
rias da servidora KEllY da SilVa alVES, agente de fiscalização de Trân-
sito, matrícula 57227729/1, lotada na Gerência de operação e fiscalização 
de Trânsito da capital, onde se lê de 01/03 a 30/03/2021, leia-se de 
17/03 a 15/04/2021, referentes ao exercício 30.04.2019/2020.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 17/03/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 661307
Portaria Nº 120/2021-cGd/Pad/diVersas, de 25/05/2021.
a corregedora-chefe, em exercício, do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará, Sra. Marise Paes Barreto Marques, no uso de suas atribuições 
conferidas por lei, e …
coNSidEraNdo os termos da PorTaria nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07/06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor-chefe para instauração de sindicância, in-
vestigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 81/2021 – SSPad/dETraN, de 
25/05/2021, subscrito pelo Presidente do colegiado processante, fernando 
Zanuto ferrari, no qual solicita e fundamenta a necessidade de recondução, 
por mais 60 (sessenta) dias, dos trabalhos apuratórios da comissão designada 
pela PorTaria nº 72/2020 – cGd/Pad/diVErSoS, de 12/02/20, publica-
da no Diário Oficial do Estado nº 34.125 de 21/02/20, atinente ao Proces-
so administrativo disciplinar nº 2017/205690 e dos apensos 2017/58848, 
2017/60856, 2017/149155, 2017/161424, 2017/174903, 2017/175936, 
2017/195939, 2017/200769, 2017/201474 e 2017/232385, conforme dispo-
sição do artigo 208, “caput”, da lei nº 5.810/94.
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir, por mais 60 (sessenta) dias a tríade processante instituída 
pela PorTaria n° 72/2020 – cGd/Pad/diVErSoS, de 12/02/20, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.125 de 21/02/20, a contar da data de 19/05/21.
ii – ENcaMiNHar à coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à co-
ordenadoria de Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para 
o pleno cumprimento do presente ato.
MariSE PaES  BarrETo  MarQUES
corregedora-chefe, em exercício – dETraN/Pa
Portaria Nº 122/2021-cGd/Pad/diVersas, de 25/05/2021.
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/cG/dETraN, 
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 disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do memorando nº 04/2021-cPad, de 
25.05.2021, subscrito pelo Presidente da comissão Jonilde Macedo da Sil-
va, por meio do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo para a 
conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 2020/699237.
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir, por 60 dias, o prazo do processo administrativo disci-
plinar instaurado pela PorTaria nº 22/2020-cGd/Pad, publicada no doE 
nº 34.336, de 04.09.2020, para dar continuidade a investigação e devida 
conclusão dos trabalhos, a partir de 28.05.2021;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
MariSE PaES BarrETo MarQUES
corregedora chefe, em exercício - dETraN/Pa.

Protocolo: 661303

diÁria
.

Portaria Nº 952/2021-daF/cGP, de 09/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante 
no Processo 2021/358904,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 23 e ½ (vinte e três e meia) diárias ao servidores 
abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para o município de 
Santarém, no período de 19/04 a 12/05/2021, a fim de participar da entrega 
dos lotes pendentes arrematados nos leilões de 2020, bem como a realização 
de levantamento do quantitativo dos veículos, para fomentar a elaboração do 
cronograma das atividades no ano de 2021 desta comissão de leilão.

SErVidor MaTricUla
aNToNio JoSÉ SilVa dE MoUra 80845424/1

cÍcEro rEiS SoUZa 80845524/1
alZEli liMa corrEa 3266281/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 953/2021-daF/cGP, de 09/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante no Pro-
cesso 2021/269249,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias ao servidor 
abaixo especificado referente ao deslocamento de Conceição do Araguaia para 
o município de Cametá, no período de 19/04 a 14/05/2021, a fim de realizar 
atendimento e retaguarda de veículos na cirETraN do referido município.

SErVidor MaTricUla
alcidES lUcio dE oliVEira filHo 3154564/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 954/2021-daF/cGP, de 09/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante 
no Processo 2021/370471,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 07 e ½ (sete e meia) diárias ao servidor abai-
xo especificado referente ao deslocamento de Belém para o município de 
Bragança, no período de 15/04 a 22/04/2021, a fim realizar ações de fis-
calização de trânsito no referido município, em cumprimento a cronograma 
de ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional, em especial 
por ocasião da “operação Tiradentes 2021”.

SErVidor MaTricUla
fErNaNdo aNToNio filiZZola BENTES filHo 54192715 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 974/2021-daF/cGP, de 09/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do Memº 
263/2021-GofTc, de 08/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/367964,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 13 e ½ (treze e meia) diárias, aos servidores abaixo 
relacionados destinada ao deslocamento do Município de Belém para o Município 
de Tailândia, no período de 25/04 a 08/05/2021, a fim realizar controle de fluxo 
de veículo, ações de fiscalização de trânsito, desenvolver ações determinadas 
pela diretoria Técnica e operacional, em especial para acompanhar os trabalhos 
da empresa que fará a pesagem de veículos de carga na balança localizada na-
quele município conforme ofício nº 681/2019-GaB/SETraN.

Servidor matricula
francisco mauro santa rosa novaes 57226391 /1
roseane de fátima cardoso damaso 57200357 /1

rodolfo rannieri pacheco bastos 57196573 /2
claudia dos santos menezes 57230594 /1

alcir ferreira quadros 57227594 /1
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 975/2021-daF/cGP, de 09/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do Memº 
119/2021-GofTc“a”, de 07/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/363182,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 13 e ½ (treze e meia) diárias, aos servidores 
abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de castanhal 
para o Município de Vigia de Nazaré, no período de 20/04 a 03/05/2021, 
a fim desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscali-
zação de Trânsito, em cumprimento a programação da diretoria Técnica e 
operacional no referido município, em especial por ocasião das “operações 
Tiradentes e dia do Trabalhador”.

Servidor matricula
carloS arTHENio BaTiSTa diaS 57202225/1
fábio Henrique Magno Monteiro 54191618/2
HaNrY JoSÉ carValHo MoUra 57228257/1

liNdoN JUlio SaNTiaGo doS SaNToS 57202003/1
Mario SErGio SilVa da SilVa 57202007/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 977/2021-daF/cGP, de 09/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do Memº 
16/2021-cNSo/Ni de 08/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/369821,
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r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias aos 
servidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para 
os municípios de Bragança – 13/04 a 15/04/2021, capanema – 16/04 a 
18/04/2021, Salinópolis – 19/04 a 21/04/2021, São Miguel do Guamá – 
22/04 a 24/04/2021, Mãe do rio – 25/04 a 27/04/2021, capitão Poço – 28/04 
a 30/04/2021, igarapé açú – 01/05 a 03/05/2021, abaetetuba – 04/05 a 
08/05/2021, a fim de realizar levantamento na área de Segurança Estratégica 
e Gerencial, para cumprir diligências, conforme ordem de Missão nº 007.

Servidor matricula
ariSTidES PErEira fUrTado 5286239 /1

EldEr SaMPaio fariaS 54185008/1
roBSoN BEZErra da SilVa 54190855 /2

BrUNa daNiEllE VilHENa diaS fariaS 57189266 /1
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 986/2021-daF/cGP, de 13/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do Memº 
238/2021-GofTc, de 31/03/2021, e demais despachos no Processo 2021/346507,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos servidores 
abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Belém para o 
Município de Santa Bárbara, no período de 12/04 a 26/04/2021, a fim de re-
alizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em cumprimento 
a cronograma de ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

SErVidor MaTricUla
Vera márcia da silva paredes 57194771 /2

rosemiro filho de freitas Maués 57195019/2
antonieta cristina araújo carvalho athayde 5632994/2

frederico costa lins 57176371/2
charles Santos e cunha 54191524/2

franciana Maria Jatene cavalcante 57212348 /2
charles Yuri Souza de castro 57232049/1

Sandro félix Brasil 57205274/1
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 987/2021-daF/cGP, de 13/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do Memº 
232/2021-GofTc, de 30/03/2021, e demais despachos no Processo 2021/341455,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos ser-
vidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de acará, no período de 12/04 a 26/04/2021, a 
fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em 
cumprimento a cronograma de ações determinadas pela diretoria Técnica 
e operacional, em especial por ocasião da manutenção de uma das Pontes 
do complexo alça Viária do Pará.

Servidor matricula
Edilson biá viana 57226741 /1

Gilson clay modesto de campos 57212328 /2
Márcio odílio cerveira de oliveira 57202286 /1

Humberto celso rosa 57195441 /2
Bruno moreira dos santos calumby 57198289 /1

Marivaldo lima de araújo 5820588 /1
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 994/2021-daF/cGP, de 13/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante no Processo 2021/368884,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias ao 
servidor abaixo especificado referente ao deslocamento de Belém para o 
município de Marabá, no período de 19/04 a 14/05/2021, a fim de realizar 
atendimento de habilitação na cirETraN do referido município.

SErVidor MaTricUla
diNiS MacaPUNa SoarES 80845589 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 997/2021-daF/cGP, de 13/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do Memº 
268/2021-GofTc, de 12/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/376695,

r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos servi-
dores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Marituba, no período de 27/04 a 11/05/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e ope-
racional, em especial para atender ao longo do trecho (Km-0 ao Km-18) da 
rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018/-SrPrf-Pa.

Servidor matricula
Britis helena valente do carmo 57202136 /2

lYNdoN cHrYSlEr dE alMEida 5816874 /2
Marco aNToNio PiNHEiro PaciÊNcia 57195024 /2

GErSoN GoMES SaNTiaGo 57192440 /2
iNiVENS NaZarÉ doS SaNToS aNdradE 57198613 /1

MoiSÉS dE alBUQUErQUE PErEira 57203792 /2
MarcoS allaN doS SaNToS BriTo 57232048 /1

JoSÉ riBaMar do NaSciMENTo 57201705 /1
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 998/2021-daF/cGP, de 13/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do Memº 
267/2021-GofTc, de 12/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/376604,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos servi-
dores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Marituba, no período de 27/04 a 11/05/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e ope-
racional, em especial para atender ao longo do trecho (Km-0 ao Km-18) da 
rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018/-SrPrf-Pa.

Servidor matricula
ivan luis da conceição jaster 57198279/1

João das Merces oliveira Júnior 57226382/1
Thyago fernando Pinheiro de lima 57201687/2

Kelly Maia Santana 57228950/1
andré dos reis Piquet 57198260/1

luana aline cardoso leitão 54192725/2
Max Sidney Benigno Monteiro 5681898/1
rosivaldo oliveira de Sousa 57193604/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1005/2021-daF/cGP, de 14/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/376155;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para o 
município de Marituba, no período de 27/04 à 11/05/2021, a fim de re-
alizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem 
como desenvolver ações determinadas pela dTo em especial para atender 
ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18) da rodovia Br-316, em cumprimento 
ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
Klécio de Tarcio Brito Pereira 57214999 /1
Giselle oliveira Uribe rosado 57213563 /2
leidyane Marques Machado 57200238 /1
rosana abreu fernandes 57226481 /1
Ellen correa fortunato 57210661 /2

Kátia regina oliveira cruz 5799457 /1
rita de cássia Moreira de Melo Pompeu 57205875 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1009/2021-daF/cGP, de 14/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do Memº 
27/2021-GEPTraN, de 06/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/356728,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 22 e ½ (vinte e dois e meia) diárias, aos 
servidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município 
de Belém para o Município de São felix do Xingú, no período de 19/04 a 
11/05/2021, a fim de ministrar os cursos de Mototaxista, Taxista, Trans-
porte Escolar de Passageiros, agente Multiplicador e ações educativas.
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Servidor matricula
Jomaine marinho dos santos 5938645 /2

carlos magno trindade ferradais 57188923 /1
Maria de nazaré benício gomes 3154009 /1

afonso luis marinho frança 3265226/1
Heldecir lima conceição 3157300 /1

Helen vanessa araújo dos santos 57198702 /1
olenilson santos gomes 57174115 /2

Elvis nazareno da silva miranda 80845553 /1
Maria clara das neves 57175783 /1
cilene pereira oliveira 55586944 /2
Geisa acácia tavares 57195631 /1

Maria do socorro teixeira da silva 30040 /1
áTila dE MoraiS MacHado 57175789/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1011/2021-daF/cGP, de 14/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2021/377296;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para o 
município de Marituba no período de 27/04 à 11/05/2021, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem como 
desenvolver ações determinadas pela dTo em especial para atender ao 
longo do trecho (km-0 ao KM-18) da rodovia Br-316, em cumprimento ao 
convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome Matr icula
ricardo Peixoto Mendes 57203600 /1

cláudio José fonseca Monteiro 57228801 /1
fabrício José Pantoja ferreira 57200278 /1
Wil Mauricio de aragão rocha 57200272 /1

Mauro luiz da Silva costa 57194178 /2
Eduardo augusto ferreira lins 57203591 /1

Jofre costa e cunha 54191302 /2
Enivaldo Pardauil da costa 57198277 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 660967

FÉrias
.

Portaria N° 1569/2021-daF/cGP, de 27/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados na SEdE deste de-
partamento, trinta (30) dias de férias no mês de JUlHo/2021, nos períodos 
conforme especificados a seguir.

NoME MaTrÍcUla EXErcÍcio coNcESSÃo loTaÇÃo
adelmo antonio da rosa 3265293 /1 01.06.2019/2020 12.07 a 10.08.2021 dti/cds

adriano da conceição 
Siqueira Pinto 80845541/1 01.02.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 dTo/cofT/GofTc

alan Nascimento Valente 55588464/1 02.05.2020/2021 19.07 a 17.08.2021 dhcrv/gpav
alessandra Magalhães 

Bezerra 57191844 /1 03.01.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 Projur/penalidades

aline Michelle Martins de 
Souza Pinheiro 54185238 /2 31.01.2020/2021 07.07 a 05.08.2021 daf/cgp/gdp

almir antonio Gatti da rocha 3262090 /1 05.07.2019/2020 07.07 a 05.08.2021 dagf/cim
amilcar Sousa almeida Neto 54193546 /2 04.08.2019/2019 05.07 a 03.08.2021 dhcrv/crv/gviv

amiraldo corrêa Seabra 
Júnior 54194721/2 02.05.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 daf/cl/gtran

ana lúcia Nogueira da Silva 4499/1 13.06.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 daf/cl/gamm
anderson Trindade Maia 57189533/1 04.09.2019/2020 05.07 a 03.08.2021 dti/cst/suporte
andré rivelino Panato 5884888 /2 10.01.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 Projur/penalidades
andréa de fátima rollo 

e Silva 57196021 /1 23.04.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 dti/cst/suporte

andréa fernanda Barbosa 
da Silva 57194764 /5 07.05.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 daf

Ângela do Socorro coutinho 
Monteiro 57193225 /1 01.02.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 daf/cgp/gdp

angela Maria Baia da Silva 5473829 /3 30.04.2020.2021 01.07 a 30.07.2021 daf/cgof/gef
antonio José andrade 

Bezerra 5951103 /1 04.10.2019/2020 01.07 a 30.07.2021 coft/gprvc

arieth dos Santos costa 54191537/2 01.02.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 dhcrv/metropole

arlindo ferreira cordovil filho 3255409/1 04.03.2020/2021 15.07 a 13.08.2021 daf/cl/gtran
carlos alberto dos Santos 

Gurjão 3266460 /1 05.05.2019/2020 15.07 a 13.08.2021 cncir

carlos Jorge da Silva ramos 3262642 /1 13.07.2020/2021 13.07 a 11.08.2021 daf/cl/gp
carlos oscar Macedo 

Guimarães 57196213 /1 05.05.2020/2021 02.07 a 31.07.2021 licença classista

carmem ariadne cavalcanti 
dos Santos 57198699 /1 07.07.2020/2021 12.07 a 10.08.2021 cncir

cássia ribeiro Borges 57211536/1 19.01.2020/2021 06.07 a 04.08.2021 dhcrv/crv/gviv
celso luiz Gomes 57189673 /2 27.05/2020/2021 05.07 a 03.08.2021 daf/cgof/gc

cid Stilianidi Garcia 55587426/2 17.09.2018/2019 05.07 a 03.08.2021 dto/coft/renainf
cláudio Márcio alves da 

costa 57175601 /1_ 13.11.2018/2019 02.07 a 31.07.2021 dhcrv/chc/getp

cleyton de farias caldas 57176477 /1 09.01.2020/20211 05.07 a 03.08.2021 daf/cgof/ga
clístenes de alencar ribeiro 5757932 /4 07.05.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 cnp/gplane

cristina Valéria Moreira 
cardoso 57173468 /2 01.02.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 Projur/consultivo

daniel lima costa 54184815 /3 03.06.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 dti/cds
daniel Pinto Barros 5094534 /1 19.07.2019/2020 15.07 a 13.08.2021 dhcrv/chc/getp
davi carvalho lobo 57217164 /1 04.05.2018/2020 05.07 a 03.08.2021 dhcrv/crv/gviv

denis roberto Santos 
da Silva 54191354 /2 10.03.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 dti/cds

Edilvandro augusto de 
almeida Pereira 5946366 /2 20.03.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 dHcrV/cHc

Edinaldo oliveira Machado 57175603 /1 13.11.2019/2020 05.07 a 03.08.2021 dhcrv/gpav
Edmée Maria Queiroz de 

araujo alves 57229227 /1 13.05.2019/2020 19.07 a 17.08.2021 dto

Edmundo lopes de Sousa 3264106 /1 17.06.2019/2020 05.07 a 03.08.2021 cl/gamm
Eduardo Miguel diniz Barbosa 57175938 /1 04.12.2019/2020 01.07 a 30.07.2021 daf/cgp/gdp

Eduardo Takeshi Matsuura 5805325 /5 07.07.2018/2019 02.07 a 31.07.2021 dhcrv/chc/getp
Ellen Monteiro Barros 57232978 /1 23.08.2018/2019 01.07 a 30.07.2021 dTo/cofT/GofTc

Enoque Jacques rodrigues 57189257/2 30.06.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 BENEfÍcio
Epaminondas cantal 

Machado 57201374 /2 14.09.2019/2020 01.07 a 30.07.2021 dto/cet

Eranilde Pantoja lima 3265439 /1 08.05.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 daf/cgof
Etelvina Julia falcao Valente 5953697 /1 05.02.2020/2021 02.07 a 31.07.2021 corregedoria

Evandro Monteiro da 
conceição 57191836 /1 03.12.2019/2020 05.07 a 03.08.2021 dhcrv/crv/garv

fábio de oliveira Moura 57176313 /1 11.01.2019/2020 15.07 a 13.08.2021 Projur/consultivo
fábio farag Muniz 57188807/1 04.09.2019/2020 12.07 a 10.08.2021 dHcrV/crV

fábio Máximo da Silva 57211773 /2 08.06.2019/2020 05.07 a 03.08.2021 dTo/cofT/GofTc
fabrício franco Santos 80845613 /1 01.02.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 dhcrv/

fernando Santana Quadros 
dos Santos 57188883 /1 04.098.2018/2019 01.07 a 30.07.2021 dhcrv/chc/getp

flávio fernandes Gomes 54197286 /2 13.11.2019/2020 01.07 a 30.07.2021 dhcrv/gpav
francilene Maciel da Silva 80845532 /1 01.02.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 daf/cdinf
francisco carlos fonseca 

Maia 3262740 /1 09.06.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 daf/cgof/gef

francisco de assis da Silva 
almeida 57176332 /1 15.01.2019/2020 12.07 a 10.08.2021 daf/cl/gp

Geórgia oliari Toso 80845450 /1 01.02.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 corregedoria
Gilcélia cardoso Soares 57195473 /1 31.03.2020/2021 15.07 a 13.08.2021 Projur/penalidades

Gilselena de albuquerque 
Ellery frota 57175217 /2 31.10.2019/2020 12.07 a 10.08.2021 Projur/consultivo

Giselle oliveira Uribe rosado 57213563 /2 20.08.2018/2019 15.07 a 13.08.2021 dTo/cofT/GofTc
Glair Soares de Souza 3263150 /1 01.01 a 31.12.2020 01.07 a 30.07.2021 dhcrv/chc/renach

Gleydson Monção araújo 57201966 /1 06.08.2019/2020 01.07 a 30.07.2021 dTo/cofT/GofTc
Hedy lamar Silva Moraes 3264211 /1 02.06.2019/2020 05.07 a 03.08.2021 daf/cGP
Helena Maria rodrigues 

Sarmento 7006365 /1 12.01.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 dto/coft

Helton Victor Pantoja da 
costa 5893826 /1 20.09.2018/2019 11.07 a 09.08.2021 daf/cl/gtran

igor Tancredi de araújo 5945735 /1 09.01.2019/2020 07.07 a 05.08.2021 daf/cim
itaí augusto figueira de 

Sousa 57196684 /1 19.05.2019/2020 19.07 a 17.08.2021 daf/cim

ivaldo rocha de Sousa 57216831/1 21.05.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 daf/cl/GTraN
Jacó Epifânio dos Santos 80845612 /1 01.02.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 daf/cim

Janete lima Paes 3264688 /1 18.05.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 dhcrv/crv/garv
Jefferson Roberto Morais 

Modesto 80845409 /1 01.02.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 corregedoria

João Batista figueiredo Veiga 57196686 /1 20.05.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 dto/ced/gieduc
João Paulo de Souza diniz 55588498 /1 05.08.2019/2020 19.07 a 17.08.2021 dhcrv/chc/renach

João Siqueira Novaes Junior 55587577 /1 01.03.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 dti/cds

Jorge Mendes de araújo 57200475 /1 28.07.2018/2019 01.07 a 30.07.2021 dhcrv/crv/gviv
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José Bento andrade Gouvêa 
Júnior 80845362 /5 12.02.2020/2021 15.07 a 13.08.2021 dto

José Maria da Silva 
fernandes 3267016 /1 06.10.2019/2020 05.07 a 03.08.2021 dhcrv/chc/gcdhc

José ribamar Silva Nery 57176488/1 15.01.2020/2021 19.07 a 17.08/2021 daf/cdiNf/GB
José ribamar Silva Nery 57176488 /1 15.01.2020/2021 19.07 a 17.08.2021 daf/cdiNf/GB

Josedeque Sousa dos Santos 5880971 /2 01.02.2020/2021 19.07 a 17.08.2021 dhcrv/crv/garv
Karla Kely acácio costa 

de Sousa 57176549 /1 08.01.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 dhcrv/chc

Keilla Sonnaly diniz da costa 57175960 /1 11.12.2019/2020 05.07 a 03.08.2021 daf/cgp/grmp
Kelly christine Mota Pereira 

Mattos 57173516 /2 18.03.2020/2021 09.07 a 07.08.2021 daf/cl/gamm

Kleber Bezerra Salim 57175749 /1 01.12.2018/2019 05.07 a 03.08.2021 cnp/gaestran
lédia Valéria ferreira Nunes 

Vitorino 57194021 /1 18.02.2020/2021 19.07 a 17.08.2021 corregedoria

lívia Mariha Valéria Souza 
da Silva 57200240 /1 10.07.2020/2021 10.07 a 08.08.2021 corregedoria

luana conceição Maués 57195469 /1 27.03.2020/2021 19.07 a 17.08.2021 Projur/contencioso
luci Ene Xavier abdon 3265790 /1 12.07.2020/2021 12.07 a 10.08.2021 dhcrv/patio belem

luís de Jesus lobato da 
cunha 57198064 /1 20.06.2019/2020 05.07 a 03.08.2021 daf/cim

luisa lobato da Silva 57198055 /1 18.06.2019/2020 12.07 a 10.08.2021 daf/cim
luiz alberto Pimentel coelho 5082366 /3 14.03.2019/2020 05.07 a 03.08.2021 daf/cim
luiz carlos Balieiro Pereira 5853192 /2 01.02.2020/2021 11.07 a 09.08.2021 daf/cl/gamm

Marcia amaral da Silva 303895 /1 16.06.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 dto/coft/renainf
Márcia Helena de Queiroz 

Nascimento 57193995 /1 18.02.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 dhcrv/chc/gcdhc

Márcio andré Monteiro Gaia 80845643 /1 01.02.2020/2021 12.07 a 10.08.2021 Projur/contencioso
Márcio Edmar Girard 

figueiredo 57196370 /1 28.04.2019/2020 12.07 a 10.08.2021 dti/cst/infra

Marcos allan dos Santos Brito 57232048 /1 03.08.2018/2019 01.07 a 30.07.2021 dTo/cofT/GofTc
Marcus Vinícius da Silva 

alencar 55587592 /1 05.03.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 dti/cst/infra

Maria angélica lima da rocha 3261930 /1 17.06.2020/2021 17.07 a 15.08.2021 cnp/gaestran
Maria auxiliadora freitas da 

costa da rosa 3264017 /1 17.06.2019/2020 12.07 a 10.08.2021 daf/cdiNf/GB

Maria do amparo Martins 
dos reis 57196675 /1 19.05.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 dto

Maria do Socorro Monteiro 57194270 /1 22.02.2019/2020 19.07 a 17.08.2021 daf/cl/gtran
Maria Elizabete Garcia 

Gonçalves 3263444 /1 01.08.2019/2020 05.07 a 03.08.2021 projur

Maria Nely Pinto da Silva 3266206 /1 30.07.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 dhcrv/chc/getp
Maria regina Boução da Silva 3220184 /1 05.01.2020/2021 12.07 a 10.08.2021 daf/cgP

Maria rosimeire Medeiros 
de deus 55588879 /1 01.06.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 cncir

Maria Sueli damasceno do 
Nascimento 3265803 /1 01.07.2020/2021 16.07 a 14.08.2021 dTo/cofT/GofTc

Maria Wilma ataide de lima 3263258 /1 06.04.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 Projur/consultivo
Marina Botelho Jaime 57176566 /1 02.01.2020/2021 19.07 a 17.08.2021 corregedoria

Mauricélia Silva rodrigues 
carvalho 54196945 /3 15.01.2020/2021 12.07 a 10.08.2021 cnp/gplane

Mauro Marcelo Marques 
carvalho 80845446 /1 01.02.2020/2021 20.07 a 18.08.2021 dti/cds

Micaele Muniz Bittencourt 5946643 /1 11.02.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 dhcrv/patio belem
Michelle de oliveira Borges 

de Mesquita 54188997 /2 01.10.2019/2020 01.07 a 30.07.2021 cnp/gaestran

Milena de Sena alves 57203892 /1 03.10.2019/2020 05.07 a 03.08.2021 dhcrv/crv/gviv
Moisés coentro costa 80845404 /1 01.02.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 projur

Neidson de andrade Santos 57191834 /1 03.12.2019/2020 12.07 a 10.08.2021 dhcrv
Nilce conceição alves Sudo 55589018 /1 22.05.2019/2020 20.07 a 18.08.2021 Projur/consultivo
osman rocha Briglia Neto 3158713 /1 13.06.2019/2020 05.07 a 03.08.2021 daf/cl/gp
osvaldo Simões carvalho 3266273 /1 10.03.2019/2020 01.07 a 30.07.2021 daf/cim/goseng
otacilio Vale de aquino 57229560 /1 21.05.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 daf/cl/gtran
ozinaldo do Nascimento 

azulay 3266249 /1 30.07.2019/2020 12.07 a 10.08.2021 daf/cl/gamm

Patrícia de fátima cotta 
lanhellas Trindade 80845560 /1 01.02.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 Projur/penalidades

Paulo Prestes campos 3261468/1 17.06.2020/2021 07.07 a 05.08.2021 daf/ciM/GoSENG
Priscyla roman Vieira 57200275 /1 21.07.2019/2020 01.07 a 30.07.2021 dTo/cofT/GofTc
raimundo Euclides de 

carvalho 3262219 /1 21.06.2019/2020 01.07 a 30.07.2021 dto/cet

raimundo Jorge dos Santos 
Brasil 80845696 /1 01.02.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 daf/cim/goseng

renata Pinto dias da Silva 57201991 /1 25.08.2018/2019 05.07 a 03.08.2021 dhcrv/crv/gviv

roseane de fátima cardoso 
damaso 57200357 /1 21.07.2019/2020 01.07 a 30.07.2021 dTo/cofT/GofTc

roselya lima de amorim 3266354 /1 30.07.2019/2020 05.07 a 03.08.2021 cnp/gplane
rosiene Pantoja de Queiroz 57197747 /1 17.06.2020/2021 19.07 a 17.08.2021 daf/cdiNf/GB
rubens Pereira de Souza 80845488 /1 01.02.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 dto/coft
ruth Suely carvalho da 

rocha 327220 /1 16.03.2019/2020 05.07 a 03.08.2021 cncir

Samantha Siqueira Bayde 
cardoso 57176564 /1 04.01.2019/2020 05.07 a 03.08.2021 dhcrv/chc/renach

Sandra Santana de andrade 
ribeiro 3265129 /1 26.10.2019/2020 12.07 a 10.08.2021 dhcrv/chc

Sávio Marcelo oliveira 
Henrique 57226858 /1 23.04.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 dTo/cofT/GofTc

Sérgio roberto ramos de 
oliveira Junior 5916463 /4 20.01.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 dHcrV/crV/GarV

Sheila de Nazare resque 
rosa 57173541 /2 30.04.2020.2021 19.07 a 17.08.2021 daf/cgof/gef

Sidclei furtado farias 5921334 /1 19.08.2018/2019 01.07 a 30.07.2021 dTo/cofT/GofTc
Sílvia Margareth freire farias 55589015 /1 05.06.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 Projur/consultivo

Sílvio Martins Borges 54189194 /2 22.04.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 daf/cl/gtran
Silvio Vidal campos Junior 54192157 /2 28.04.2020/2021 25.07 a 23.08.2021 daf/cgof/gcc

Sinfrônio Brito Moraes 5949354 /1 10.07.2020/2021 10.07 a 07.08.2021 dhcrv/crv/renavam
Symone Melendez alves 57197330 /1 02.06.2019/2020 05.07 a 03.08.2021 projur
Tânia do Socorro Souza 

Mendes 3263860 /1 16.06.2020/2021 19.07 a 17.08.2021 dhcrv

Vanessa Michelle farias 
de castro 57195649 / 04.04.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 dhcrv/chc/renach

Vanilce da Paixão Medeiros 57197390 /1 06.06.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 dto/coft/renainf
Viviane francilino Santos 

corrêa 54189131 /2 08.05.2020/2021 10.07 a 08.08.2021 dhcrv/crv/garv

Waldir de azevedo repolho 54194159/2 15.01.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 dHcrV/cHc
Waldir fernando accarino 

Grobério 5169593 /3 07.08.2018/2019 01.07 a 30.07.2021 dTo/cofT/GofTc

Waleska Teixeira dos Santos 57194028 /1 18.02.2020/2021 19.07 a 17.08.2021 Projur/penalidades
Werlen costa lobato 80845586 /1 01.02.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 dhcrv/gpav

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria N° 1570/2021-daF/cGP, de 27/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados nas cirETraN’S 
“a” e “B”, trinta (30) dias de férias no mês de JUlHo/2021, nos períodos 
conforme especificados a seguir.

NoME MaTrÍcUla EXErcÍcio coNcESSÃo loTaÇÃo
adenilson cardoso Neves 57201652 /1 28.07.2019/2020 12.07 a 10.08.2021 barcarena
adnilson Pereira da costa 57175594/1 13.11.2019/2020 01.07 a 30.07.2021 tucurui
adriana lameira da Silva 57215024 /1 23.03.2020/2021 15.07 a 13.08.2021 capanema

alexsander dias lima 57230535 /1 16.06.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 abaetetuba
alseisa ramos costa 3268780/1 07.04.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 s. miguel guama
álvaro José da Silva 57201878/1 28.07.2018/2019 01.07 a 30.07.2021 rEdENÇÃo

anibal Nazareno ferreira Bentes 3338541 /3 19.12.2019/2020 12.07 a 10.08.2021 oUrilaNdia
antonio Queiroz de araújo 57197134 /1 02.06.2020/2021 02.07 a 31.07.2021 capanema
Bruno costa dos Santos 57227468 /1 29.04.2018/2019 01.07 a 30.07.2021 Santa izabel
cleber Mesquita da Silva 5946618 /1 15.02.2019/2020 19.07 a 17.08.2021 cap. poco

cleide cassia da Silva leão 
freitas 57209080 /1 12.11.2018/2019 05.07 a 03.08.2021 castanhal

david furtado fernandes 5857430 /2 28.07.2018/2019 01.07 a 30.07.2021 santarem
domingos da Paixão Pereira 

Júnior 57175511 /1 01.11.2019/2020 01.07 a 30.07.2021 ananindeua

Ederson José da Silva e Silva 57202063/1 07.08.2018/2019 01.07 a 30.07.2021 caSTaNHal
Edna rodrigues alves 55588506 /1 02.05.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 tucurui

Edson luis Pantoja ramos 57194727 /2 01.07.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 santarem
Elenilson oliveira Silva 57196932 /1 26.05.2018/2019 05.07 a 03.08.2021 santarem

Enilson acreano de lavor filho 3267490 /1 14.03.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 oriximina
Erley Wanderson da Silva e Silva 57201941 /1 05.08.2018/2019 20.07 a 18.08.2021 castanhal

fábio Pereira Queiroz 57190743 /1 01.11.2019/2020 05.07 a 03.08.2021 maraba
firmino ariosvaldo de Moraes 54188636 /3 07.07.2020/2021 12.07 a 10.08.2021 soure
fledys do Nascimento Sousa 54182422 /3 11.04.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 altamira

francisco das chagas lourenço 
da Silva 57230553 /1 15.06.2019/2020 05.07 a 03.08.2021 itupiranga

Gilbert da costa campelo 57175846 /2 02.06.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 tucurui
Gislaine Teles avelino Nadler 5946800 /1 05.02.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 medicilandia
Hamilton dos Santos carneiro 12688 /1 01.09.2017/2018 01.07 a 30.07.2021 santarem
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Jamille christina farias lira 55588474 /1 02.05.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 santarem
Janilson oliveira da Silva 5945807 /1 16.01.2019/2020 01.07 a 30.07.2021 curionopolis
João Paulo Moita Sousa 57214916 /1 31.032020/2021 01.07 a 30.07.2021 alenquer
Joaquim José da Silva 57227272 /1 24.04.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 tucurui

Joaquim luiz farias caldas 54183121 /3 01.11.2019/2020 05.07 a 03.08.2021 altamira
Jocielem Klayd do Nascimento 

ferreira 57197178 /2 01.03.2019/2020 01.07 a 30.07.2021 abaetetuba

José carlos ferreira Guimarães 57195748 /1 08.04.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 altamira
José de almeida Sales 3226000 /1 16.06.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 santarem

José fernandes Brandão 57196808 /1 28.04.2020/2021 05.07 a 03.08.2021 santarem
José luiz Pinto Marques Neto 55588509 /1 02.05.2019/2020 01.07 a 30.07.2021 redenção

José Maurício rocha 3162630 /4 10.08.2019/2020 01.07 a 30.07.2021 maraba

José William da Silva Santos 57201980 /1 04.08.2019/2020 06.07 a 04.08.2021 canaa dos 
carajas

Jurubitan amoêdo Brito 95524 /1’ 13.06.2019/2020 12.07 a 10.08.2021 braganca
Kátia Maria da Silva ferreira 57176550 /1 04.01.2020/2021 12.07 a 10.08.2021 ananindeua

Marcelo Peixoto Mendes 57175523 /1 01.11.2019/2020 05.07 a 03.08.2021 ananindeua
Marco aurélio reis Sena 57201765 /1 04.08.2019/2020 01.07 a 30.07.2021 altamira

Marcos José da Silva Santos 57224331 /1 01.03.2019/2020 01.07 a 30.07.2021 tailandia

Maria aparecida cardoso da Silva 5948208 /1 09.04.2019/2020 05.07 a 03.08.2021 Novo reparti-
mento

Mário Sérgio Silva da Silva 57202007 /1 13.08.2018/2019 01.07 a 30.07.2021 castanhal
oclênio fernandes de lima 57227329 /1 09.04.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 itaituba

olmafran Tadeu alves figueiró 3265030 /1 26.09.2018/2019 01.07 a 30.07.2021 santarem
otávio Waldemar Nunes de 

Souza 3262120 /1 03.03.2019/2020 05.07 a 03.08.2021 Santa izabel

ozias Melo do Nascimento 3263517 /1 01.01.2019/2020 15.07 a 13.08.2021 SaNTarEM
Paulo roberto Vasconcelos 

da Silva 80846043 /4 29.03.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 montealegre

reyson da cunha Gibson 54192698 /3 01.02.2020/2021 12.07.a 10.08.2021 barcarena
ricardo Silva Vasconcelos 57227054 /1 20.04.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 maraba

robson Machado Paiva 57200274/1 21.07.2019/2020 01.07 a 30.07.2021 caSTaNHal
rodival Batista da Silva 57194025 /1 18.02.2019/2020 05.07 a 03.08.2021 Santa izabel

ronivon ferreira Barbosa 57201716 /1 30.07.2019/2020 01.07 a 30.07.2021 maraba
rosildo ribeiro de lima 57198050 /1 23.06.2020/2021 05.07a 03.08.2021 castanhal
Samuel campos Gomes 55589228 /1 01.06.2020/2021 01.07 a 30.07.2021 rondon dopara

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 1568/2021-daF/cGP, de 27/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 33/2021-cG-
dETraN, datado de 30/04/2021, protocolado sob o nº 2021/457012,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor MarcElo TaVarES SidriM, coordenador, matrí-
cula 6403748/1, lotado na corregedoria, dezoito (18) dias de fÉriaS, no 
período de 19.07 a 05/08/2021, referentes ao exercício 14.06.2020/2021.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor a partir de 19/07/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 1567/2021-daF/cGP, de 27/05/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do e-mail, datado de 25/05/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa caroliNa NEVES dE caSTro VilHENa, ana-
lista de Sistema, matrícula 80845035/2, lotada na coordenadoria de de-
senvolvimento de Sistemas, quinze (15) dias de fÉriaS, no período de 
12.07 a 26/07/2021, referentes ao exercício 02.04.2019/2020.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor a partir de 12/07/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 661305

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria
.

Portaria Nº 0562/2021-cGP/seaP Belém, 25 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos e 

subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com espe-
que na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da efici-
ência, moralidade e duração razoável do processo; coNSidEraNdo que a 
análise dos autos demonstra ter, a comissão, envidado todos os esforços 
necessários no sentido da instrução e conclusão do feito; coNSidEraNdo 
ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da 
não conclusão do processo administrativo disciplinar no prazo legal não 
constituir nulidade; rESolVE: art. 1º - rEdESiGNar a comissão compos-
ta por comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, corregedor Me-
tropolitano – Presidente; SaidY MErcÊS doS SaNToS diaS, consultora 
Jurídica do Estado – membro; e aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEira, 
Procurador autárquico e fundacional – membro; para dar continuidade à 
apuração dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 5472/2020-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias para a conclusão. dÊ-SE 
ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 661180
Portaria Nº 0563/2021-cGP/seaP Belém, 25 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo; CONSIDERANDO 
que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envidado todos os 
esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito; coNSi-
DERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no 
sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no prazo 
legal não constituir nulidade; rESolVE: art. 1º - rEdESiGNar a comissão 
composta por comissão composta por SaidY MErcÊS doS SaNToS diaS, 
consultora Jurídica do Estado– Presidente; ElToN da coSTa fErrEira, 
Procurador autárquico e fundacional – membro; e aNdrÉ ricardo NaS-
ciMENTo TEiXEira, Procurador autárquico e fundacional – membro; para 
dar continuidade à apuração dos autos do Processo administrativo disci-
plinar nº 5483/2020-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias para a 
conclusão. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 661184
Portaria Nº 0565/2021-cGP/seaP  Belém, 25 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de Se-
gurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos e sub-
sequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com espeque 
na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da eficiência, 
moralidade e duração razoável do processo; coNSidEraNdo que a análise 
dos autos demonstra ter a comissão envidado todos os esforços neces-
sários no sentido da instrução e conclusão do feito; coNSidEraNdo ser 
pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da não 
conclusão do processo administrativo disciplinar no prazo legal não consti-
tuir nulidade; rESolVE: art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por 
comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, corregedor 
do interior – Presidente; ViTor raMoS EdUardo, Procurador autárquico 
e fundacional do Estado – membro; e SaidY MErcES doS SaNToS diaS, 
consultora Jurídica do Estado – membro; para dar continuidade à apuração 
dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 5626/2020-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 120 dias para a conclusão. dÊ-SE ciÊNcia, PU-
BliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 661185
Portaria Nº 0564/2021-cGP/seaP  Belém, 25 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos e 
subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com espe-
que na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da efici-
ência, moralidade e duração razoável do processo; coNSidEraNdo que 
a análise dos autos demonstra ter a comissão envidado todos os esforços 
necessários no sentido da instrução e conclusão do feito; coNSidEraNdo 
ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da 
não conclusão do processo administrativo disciplinar no prazo legal não 
constituir nulidade; rESolVE: art. 1º - rEdESiGNar a comissão compos-
ta por BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, corregedor do interior – Pre-
sidente; SaidY MErcÊS doS SaNToS diaS, consultora Jurídica do Estado 
– membro; e EliZaBETH MalcHEr VilHENa, assistente administrativo 
– membro; para dar continuidade à apuração dos autos do Processo admi-
nistrativo disciplinar nº 5484/2020-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 
120 dias para a conclusão. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 661186
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Portaria Nº 0566/2021-cGP/seaP Belém, 25 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo; coNSidEraNdo 
que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envidado todos os 
esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito; coNSi-
DERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no 
sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no prazo 
legal não constituir nulidade; rESolVE: art. 1º - rEdESiGNar a comissão 
composta por SaidY MErcÊS doS SaNToS diaS, consultora Jurídica do 
Estado – Presidente; BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, assistente ad-
ministrativo – membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, assistente 
administrativo – membro, para dar continuidade à apuração dos auto do 
Processo administrativo disciplinar nº 5766/2021-cGP/SEaP, estabelecen-
do o prazo de 120 dias para a conclusão. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE 
E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 661200
Portaria Nº 0567/2021-cGP/seaP  Belém, 25 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 208, caput, da lei Estadual nº 
5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão do Processo admi-
nistrativo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, podendo ser pror-
rogado por igual período, a critério da autoridade superior; rESolVE: art. 
1º - Prorrogar as PorTarias abaixo relacionadas: - 0253/2021-cGP/SEaP, 
de 22/03/2021, publicada no doE nº 34.534 de 26/03/2020, referente 
ao Processo administrativo disciplinar nº: 5808/2021-cGP/SEaP; dÊ-SE 
ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 661211
Portaria Nº 0568/2021-cGP/seaP Belém, 26 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da administração 
depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão (STf, 
Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Mandados de 
Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de Segurança 
nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos e subsequentes 
prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com espeque na busca da 
verdade material, e à luz de princípios como os da eficiência, moralidade e 
duração razoável do processo; coNSidEraNdo que a análise dos autos de-
monstra ter, a comissão, envidado todos os esforços necessários no sentido 
da instrução e conclusão do feito; CONSIDERANDO ser pacífico o entendimen-
to do Superior Tribunal de Justiça no sentido da não conclusão do processo 
administrativo disciplinar no prazo legal não constituir nulidade; rESolVE: 
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por SaidY MErcÊS doS SaN-
ToS diaS, consultora Jurídica do Estado – Presidente; ViTor raMoS EdUar-
do, Procurador autárquico e fundacional – membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, assistente administrativo – membro; para dar continuidade à 
apuração dos autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 5809/2021-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão. dÊ-SE ciÊN-
cia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 661219
Portaria Nº 0571/2021-cGP/seaP  Belém, 28 de março de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual n.º 
5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância não ex-
cederá a 30 (trinta) dias, poderá ser prorrogado por igual período, a critério 
da autoridade superior; rESolVE: art. 1º - Prorrogar a PorTaria abaixo 
relacionada: - 0405/2021-cGP/SEaP, de 23/04/2021, publicada no doE nº 
34.565, de 28/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa 
nº: 5858/2021-cGP/SEaP; - 0406/2021-cGP/SEaP, de 23/04/2021, publi-
cada no doE nº 34.565, de 28/04/2021, referente à Sindicância adminis-
trativa investigativa nº: 5859/2021-cGP/SEaP; - 0407/2021-cGP/SEaP, de 
23/04/2021, publicada no doE nº 34.565, de 28/04/2021, referente à Sindi-
cância administrativa investigativa nº: 5860/2021-cGP/SEaP;
- 0419/2021-cGP/SEaP, de 26/04/2021, publicada no doE nº 34.565, 
de 28/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5867/2021-cGP/SEaP; dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário do Estado

Protocolo: 661235
Portaria Nº 0570/2021-cGP/seaP Belém, 28 de março de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 30 (trinta) dias, poderá ser prorrogado por igual perí-
odo, a critério da autoridade superior; rESolVE: art. 1º - Prorrogar a 
PorTaria abaixo relacionada: - 0413/2021-cGP/SEaP, de 26/04/2021, 
publicada no doE nº 34.565 de 28/04/2021, referente à Sindicância admi-
nistrativa disciplinar nº: 5861/2021-cGP/SEaP; - 0415/2021-cGP/SEaP, 
de 26/04/2021, publicada no doE nº 34.565 de 28/04/2021, referente 
à Sindicância administrativa disciplinar nº: 5863/2021-cGP/SEaP; dÊ-SE 
ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário do Estado

Protocolo: 661228

Portaria Nº 0569/2021-cGP/seaP  Belém, 28 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos e 
subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com espe-
que na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da efici-
ência, moralidade e duração razoável do processo; coNSidEraNdo que a 
análise dos autos demonstra ter, a comissão, envidado todos os esforços 
necessários no sentido da instrução e conclusão do feito; coNSidEraNdo 
ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da 
não conclusão do processo administrativo disciplinar no prazo legal não 
constituir nulidade; rESolVE: art. 1º - rEdESiGNar a comissão compos-
ta por BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, corregedor do interior – Pre-
sidente; aNdrE ricardo NaSciMENTo TEiXEira, Procurador autárquico 
e fundacional – membro; e SaidY MErcES doS SaNToS diaS, consul-
tora Jurídica do Estado – membro; para dar continuidade à apuração dos 
autos das Sindicâncias administrativas disciplinares nº 5470/2020-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão. dÊ-SE ciÊNcia, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 661226
Portaria de reVoGaÇÃo
Portaria N° 536/2021-GaB/seaP Belém/Pa, 26 de maio de 2021.
o SEcrETario adJUNTo dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária, no uso de 
suas atribuições legais; CONSIDERANDO o Oficio nº 050/2021- DP-SEPU/
Pa, de 20/05/2021, Processo nº 2021/549791 de 24/05/2021.
rESolVE: art. 1º - rEVoGar a partir de 20/05/2021, a licença para atividade classista, 
concedida ao servidor efetivo NElSoN fErrEira dE SoUZa, Matrícula nº 5898650/1, 
ocupante do cargo de Motorista, no período de 23/06/2019 a 22/06/2022.
art. 2º - dETErMiNar a diretoria de Gestão de Pessoas – dGP que adote 
as devidas providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretario adjunto de administração Penitenciária

Protocolo: 661241

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
errata da Publicação do termo de Homologação do Pregão eletrônico 
009/2021, publicado na edição do doE nº 34.589, do dia 20/05/2021, 
sob o nº de Protocolo: 657946. onde se lê: GoldENPlUS - coMÉrcio dE 
MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTalarES lTda, cNPJ 17.472.278/0001-
64, vencedora dos itens 12, 26, 27, 28, 29 e 50 pelo critério de menor preço 
por item, no valor total de r$ 83.585,00 (oitenta e três mil quinhentos e 
oitenta e cinco reais). Valor total do Pregão Eletrônico nº 009/2021/SEaP: r$ 
522.045,60 (quinhentos e vinte e dois mil quarenta e cinco reais e sessenta 
centavos). Leia-se: GoldENPlUS - coMÉrcio dE MEdicaMENToS E 
ProdUToS HoSPiTalarES lTda, cNPJ 17.472.278/0001-64, vencedora dos 
itens 12, 26, 27, 28, 29 e 50 pelo critério de menor preço por item, no valor 
total de r$ 83.580,00 (oitenta e três mil quinhentos e oitenta reais). Valor 
total do Pregão Eletrônico nº 009/2021/SEaP: r$ 522.040,60 (quinhentos e 
vinte e dois mil e quarenta reais e sessenta centavos).
Belém-Pa, 27 de maio de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 661128

coNtrato
.

coNtrato: 108/2021
eXercÍcio: 2021
oBJETo: aquisição de materiais para a estruturação das oficinas de 
informática, a qual irão desenvolver oficinas permanentes, que con-
tribuirão para a capacitação dos apenados nas unidades prisionais: 
craSHM, crEcaN, crrPa, crrTa, PEM ii.
Valor ToTal: r$ 4.399,20 (quatro mil trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de trabalho (material perma-
nente): 97.101 03.421.1500.8228, natureza de despesa 449052, fonte 
0106/0306/6301 (federal), Pi: 1050008228E.
daTa da aSSiNaTUra: 26/05/2021
ViGÊNcia: 26/05/2021 a 26/05/2022
coNTraTado: PH SHiGUEo MaTSUBara
cNPJ: 25.381.017/0001-67
ENdErEÇo: av. Jorge casoni, 665, cEP 86026-13, Jardim igapó, londrina/Pr
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 661127
coNtrato: 104/2021
eXercÍcio: 2021
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS TÉcNicoS Hospitalares e de Enfer-
magem para a Secretaria de administração Penitenciária do Pará.
Valor ToTal: r$ 5.720,00 (cinco mil setecentos e vinte reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de Trabalho: 97.101 
03.421.1500.8228, Natureza da despesa: 339030, fonte: 0101(recurso 
Estadual), Pi: 1050008228c
daTa da aSSiNaTUra: 26/05/2021
ViGÊNcia: 26/05/2021 a 26/05/2022
coNTraTado: SiTE MÉdica diSTriBUidora dE MaTEriaiS E MEdica-
MENToS HoSPiTalar lTda
cNPJ: 33.762.284/0001-02
ENdErEÇo: Trav. WE 42, Nº 192, casa a, cidade Nova – ananindeua/Pa, cEP. 67.133.250
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 660955
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ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 010/2021-seaP
ParTES: o ESTado do Pará, por intermédio da SEaP, ESTado dE adMiNiSTra-
ÇÃo, e a empresa PH. SHiGUEo MaTSUBara, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede na av. Jorge casoni, 665, cEP 86026-13, Jardim igapó, londrina/Pr, 
inscrita no cNPJ/Mf: 25.381.017/0001-67, fone (43) 3029-3922/99929-1253.
do oBJETo: aQUiSiÇÃo de 40 (quarenta) kits de ferramentas de precisão, 
multifuncional, 45 peças com estojo, da marca larTEc, para a estruturação 
das Oficinas de Informática, que contribuirão para a capacitação dos apena-
dos nas unidades prisionais: craSHM, crEcaN, crrPa, crrTa, PEM ii
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: art. 24, ii, da lei 8.666/93.
Valor: r$ 4.399,20 (quatro mil trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa de trabalho (material perma-
nente): 97.101 03.421.1500.8228, natureza de despesa 449052, fonte 
0106/0306/6301 (federal), Pi: 1050008228E.
ordENador rESPoNSáVEl: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secre-
tário de Estado de administração Penitenciária.
foro: Belém/Pa
daTa: 26/05/2021.
raTificaÇÃo dE diSPENSa dE liciTaÇÃo
O Secretário de Estado de Administração Penitenciária resolve ratificar o Ter-
mo de dispensa de licitação nº 010/2021 para aQUiSiÇÃo de 40 (quaren-
ta) kits de ferramentas de precisão, multifuncional, 45 peças com estojo, da 
marca LARTEC, para a estruturação das Oficinas de Informática, a qual irão 
desenvolver oficinas permanentes, que contribuirão para a capacitação dos 
apenados nas unidades prisionais: craSHM, crEcaN, crrPa, crrTa, PEM ii.
Valor: r$ 4.399,20 (quatro mil trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos).
Belém, (Pa), 26.05.2021.
ordENador rESPoNSáVEl: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secre-
tário de Estado de
administração Penitenciária.

Protocolo: 660984

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2021
Processo nº 2020/1099596
a Secretaria de Estado de administração Penitenciária - SEaP/Pa, por meio 
do seu Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais e depois de constatada a regularidade dos atos procedimen-
tais decide HoMoloGar os itens abaixo relacionados, referentes ao Pregão 
Eletrônico nº 007/2021, que tem como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS 
TÉcNicoS, Médicos e de Enfermagem, com vistas em auxiliar no combate 
a coVid-19 no Sistema Prisional do Estado do Pará, pelo critério de menor 
preço por item, em favor das seguintes empresas, conforme segue:
Empresas vencedoras:
1.BlUE ocEaN coNfEcÇÕES S.a. - cNPJ: 03.475.822/0001-17 foi a ven-
cedora do item 02, pelo critério de menor preço por item, no valor total de 
r$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais);
2.rca diST.dE ProdUToS HoSPiTalarES E coM.EQUiP.dE iNforMaTi-
ca EirEli- cNPJ: 26.543.386/0001-71 foi a vencedora do item 01, pelo 
critério de menor preço por item, no valor total de r$ 56.700,00 (cinquen-
ta e seis mil setecentos reais);
Valor global do Pregão Eletrônico 007/2021: r$ 124.700,00 (cento e vinte 
e quatro mil setecentos reais).
Belém-Pa, 14/04/2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 660950

diÁria
.

Portaria Nº 749/2021 – 512485 PeM ii
Objetivo: Conduzir interno a fim de participar de Audiência de Instrução e 
Julgamento na comarca de Bragança
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MariTUBa
destino: BraGaNÇa
Servidor. Matricula 5720999 aUGUSTo cESar BaTiSTa fiGUEira agen-
te Prisional; Matricula 5892169 cElSo roBErTo doS SaNToS oliVEira 
agente Prisional; Matricula 5954139 fraNciSco faGNEr GoUVEia PiNTo 
agente Prisional.
Período. 19/05/2021 - diária (S) 01 (UMa).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 660986

oUtras MatÉrias
.

decisÃo de recUrso adMiNistratiVo
Processo: 2020/207187
Modalidade: concorrência Pública nº 001/2021
a coNcorrÊNcia PÚBlica nº 001/2021 sob regime de Empreitada por Preço 
Global, que tem como objeto a coNSTrUÇÃo da PorTaria UNificada, cEN-
Tral dE MoNiToraMENTo, MUralHa dE BloQUEio ViSUal, 04 GUariTaS e 
acolHiMENTo da PM, no complexo penitenciário, localizados no município de 
Santa izabel – Pa. com base nos documentos apresentados, com subsídio da 
coordenadoria de Engenharia e arquitetura – cEar e consultoria Jurídica, foram 
analisadas as razões do recurso administrativo interposto pela empresa iNoVa-
rE EMPrEENdiMENToS coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda – ME e das contrar-
razões das empresas laca ENGENHaria lTda e a rodriGUES liMa EirEli e, 

considerando o parecer proferido pela consultoria Jurídica, o qual opinou pela 
ModificaÇÃo Parcial do julgamento da comissão Permanente de licitação.
Por todo o exposto, decido acolher o recurso administrativo impetrado pela 
empresa iNoVarE EMPrEENdiMENToS coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda 
– ME, e no mérito decido pelo provimento parcial, mantendo a decisão de 
habilitar as empresas a rodriGUES liMa EirEli e diTroN ENGENHaria 
E iNcorPoracoES EirEli – EPP e inabilitar a empresa laca ENGENHa-
ria lTda na concorrência nº 001/2021/SEaP.
informo que a íntegra da decisão será enviada por e-mail aos licitantes, podendo, 
ainda, ser solicitada cópia a esta SEaP/Pa através do e-mail cl.seappa@gmail.com.
desta forma, informamos que a abertura dos envelopes com as propos-
tas de preços das empresas habilitadas ocorrerá no dia 02/06/2021 as 
10h00min na Escola de administração Penitenciária – EaP, situada na rua 
Santo antônio, S/N, entre Tv. frei Gil e av. Presidente Vargas, Bairro da 
campina – cEP 66010-105,Belém-Pa.
JUliaNa SilVa PaiVa
Presidente da comissão Permanente de licitação
Portaria nº 523/2021-GaB/seaP
Conheço do Recurso Administrativo, ratificando a decisão da Comissão Per-
manente de licitação.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 660953
Portaria N°. 837/2021- GaB/seaP
rESolVE:
i - rEVoGar nos termos da PorTaria de cedência nº. 471/2012-GaB- do 
dia 05 de maio de 2012, publicada no diário ofícial do dia 15 de junho de 
2012, a qual cedeu a servidora MarÍlia JaNETE SilVa PiNTo, assistente 
administrativo, Matrícula funcional n° 40517, para o Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará – TJE/Pa, com fulcro no artigo 7º, §1 e 2 do decreto 795, 
de 29 de maio de 2020, a contar do dia 10/05/2021..
ii - dETErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas que adote as devidas 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE JarBaS VaScoNcEloS do 
carMo Secretário de Estado de administração Penitenciária;

Protocolo: 660946
Portaria N°. 838/2021- GaB/seaP
rESolVE:
i - rEVoGar nos termos da PorTaria de cedência nº. 624/2015-GaB-SUSiPE 
do dia 29 de outubro de 2015, publicada no diário ofícial do dia 04 de novembro 
de 2015, a qual cedeu a servidora aNGEla MalaTo dE araUJo MarQUES, Téc-
nica em Gestão Penitenciário – Psicóloga, Matrícula funcional n° 5062870, para o 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJE/Pa, com fulcro no artigo 7º, §1 e 2 do 
decreto 795, de 29 de maio de 2020, a contar do dia 10/05/2021.
ii - dETErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas que adote as devidas 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE JarBaS VaScoNcEloS do 
carMo Secretário de Estado de administração Penitenciária;

Protocolo: 660949

secretaria de estado
de cULtUra

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 299 de 26 de Maio de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado 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, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o Processo PaE 
2021/631665 e teor do despacho (seq.70) do referido processo,
rESolVE SUBSTiTUir, o fiScal TiTUlar e o fiScal SUBSTiTUTo, do con-
trato 001/2021, firmado com a EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará - ProdEPa, os servidores raiMUNdo 
NoNaTo aZEVEdo raMoS, matricula nº 57217135/1 e o servidor aNdrEY 
QUarESMa dE araÚJo, matrícula nº 5937388/1, nomeados pela PorTaria 
nº 165 de 24 de Março de 2021, publicada no doE nº 34.532, no dia 25 de 
Março de 2021, pelo servidor cÉZar aUGUSTo MacHado MarTiNS, ma-
tricula nº 5903358/1 como fiScal TiTUlar e como fiScal SUBSTiTUo o 
servidor GlaUBEr MaTTEiS GadElHa, matricula nº 5889791/1
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 661317
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desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 297 –cGP/FcP de 24 de Maio de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções 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, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo: E-mail  diretoria administração e finanças – daf datado 
de 24 de Maio de 2021.
rESolVE:
dESiGNar, o servidor NilToN PErEira carValHo, Matrícula 5705878/2, car-
go aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, para substituir a titular laENa claUdia 
fErrEira NaSEaSENo, Matricula 5935632/2, cargo aSSESSor, que estará de 
licença maternidade no período de 30/04/2021 a 26/10/2021, conforme PorTa-
ria nº287 de 06 de maio de 2021, publicada no d.o.E n° 34.576 de 07/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 660940

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 018/2021
Pae: 2021/523323
objeto: ProJETo “a cUlTUra aBraÇa”, no qual os artistas: ToNY 
BraSil; cHYco SalES; SaMY loUriNHo; GEMilY; lUcaS liMa; 
BaNda TroPa do forro; BaNda laMaZoN; BaNda caBra No for-
rÓ; caNTora NEGa lora; BaNda THE Moro; BaNda PÉrola NE-
Gra; BaNda BrEGa EPoQUE; GrUPo dE TEaTro iNfaNTil o PEQUE-
No PrÍNcÍPE E a ESPada dE PraTa; GrUPo flor da aMaZÔNia e 
GrUPo UiraPUrU, se apresentarão em formato digital – liVE e Gra-
vações de Vídeo, no dia 27/05/2021, no Município de ananindeua/Pa
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 72/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano interno: 
21dEMP00186; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
favorecido: Pará SHoWS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 
35.234.544/0001-00
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 26/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 018/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 018/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 660933
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 015/2021
Pae: 2021/499802
objeto: ProJETo “arrasta-Pé-on-line”, no qual os artistas: aNTÔNio MarcoS, 
dEUZa MaGalHÃES, MoNiQUE Moral, allaNZiNHo, farra dE VaQUEiro, 
laiS criSTo, farra dE VaQUEiro, lUaN cáSSio, EliZEU rodriGUES, Ma-
THEUS cUNHa, THaÍS PorPiNo, lENNoN forroZEiro, se apresentarão em 
formato digital – liVE, no dia 27 de Maio de 2021 no horário de 13 às 21h.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 71/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano interno: 
21dEf404904; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
favorecido: VM ProdUÇÕES, inscrito no cNPJ: 28.041.982/0001-89 e f5 
ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ: 36.071.815/0001-09.
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 26/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 015/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 015/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 660928

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

errata
.

errata da Portaria de Nº. 046/2021 - FcG de 20.05.2021.
Publicada no doe nº 34.590 de 21.05.2021 - Protocolo: 658361
onde se lê: Membro: KlEBEr fariaS forTE – if: nº. 5909561/1;
Leia- se: Presidente: KlEBEr fariaS forTE – if: nº. 5909561/1.
autorização: Processo nº. 2021/383431 e 2021/18821
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - Superintendente da fcG

Protocolo: 660976

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

diÁria
.

Portaria nº 337 de 25 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas
atribuições legais e conforme Proc. Nº 2021/560115/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de Portel nos dias 27 a 29 de maio de 2021, para 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Bruno Bezerra cecim
MaTrÍcUla: 5949319
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 661290
Portaria nº 339 de 25 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/560056/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de Portel nos dias 27 a 29 de maio de 2021, para 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: leonardo Soares Nunes
MaTrÍcUla: 5954337
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 661284
Portaria nº 335 de 25 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/560840/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 3 ½ (três diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de Santa cruz do arari nos dias 26 a 29 de maio 
de 2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Wagner luiz da Silva Pinheiro júnior
MaTrÍcUla: 5957661
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 661278
Portaria nº 338 de 25 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/561041/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; 2 ½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de Portel nos dias 27 a 29 de maio de 2021, para 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Juliana Martins lima
MaTrÍcUla: 5949096
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 661279
Portaria nº 343 de 25 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/525279/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 1 (uma diária complementar), que 
por motivo de alteração na agenda do Governo, houve a necessidade de 
permanecer por mais um dia 19/05/2021 no município de afuá, para co-
bertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Bruno de oliveira Magno
MaTrÍcUla: 57213293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 661280
Portaria nº 336 de 25 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/559639/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 3 ½ (três diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de Santa cruz do arari nos dias 26 a 29 de maio 
de 2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: lindomar Marco dos Santos
MaTrÍcUla: 5945968
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 661281
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Portaria nº 329 de 24 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/524106/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao colaborador eventual relacionado; 1 (uma diária comple-
mentar), que por motivo de alteração na agenda do governo, foi necessário 
permanecer por mais um dia 19/05/2021 no município de itaituba, para 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: José carlos Tavares dos Santos
cPf: 259.546.792-15
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 661306
Portaria nº 328 de 24 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/524767/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 1 (uma diária complementar), que por 
motivo de alteração na agenda do governo, foi necessário permanecer por 
mais um dia 19/05/2021 no município de itaituba, para cobertura de pauta 
jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Jader da Silva Paes
MaTrÍcUla: 5947746
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 661304
Portaria nº 327 de 24 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/552226/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que irá se deslocar 
para o município de São Miguel do Guamá no dia 24 de maio de 2021, Para 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Marcelo augusto Seabra amador
MaTrÍcUla: 2149459
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 661302
Portaria nº 331 de 21 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/508134/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao colaborador eventual relacionado; 2 (duas diárias comple-
mentares), que por motivo de alteração na agenda do governo, foi neces-
sário permanecer por mais dois dias 19 e 20/05/2021 no município de itai-
tuba, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: ronivaldo ramos Moreira
cPf: 468.273.742-20
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 661308
Portaria nº 322 de 20 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/541517/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que irá se deslocar 
para o município de Barcarena no dia 21 de maio de 2021 para cobertura 
de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: raquel Barros Sanches
MaTricUla: 6217343
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 661309
Portaria nº 341 de 25 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/559742/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao colaborador eventual relacionado; 3½ (três diárias e meia), que 
irá se deslocar para o município de Santa cruz do arari nos dias 26 a 29 de maio 
de 2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: ronivaldo ramos Moreira
cPf: 468.273.742-20
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 661295
Portaria nº 342 de 25 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/560070/SEcoM.

rESolVE:
i-conceder ao colaborador eventual relacionado; 2½ (duas diárias e meia), 
que irá se deslocar para o município de Portel nos dias 27 a 29 de maio de 
2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: José carlos Tavares dos Santos
cPf: 259.546.792-15
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 661297
Portaria nº 345 de 25 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/533302/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 1 (uma diária complementar), que por 
motivos de alterações de logística do Governador, precisou permanecer no 
dia 23/05/2021 no município de Salinópolis.
NoME: Paulo roberto de Souza costa
cPf: 007.434.779-95
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 661298
Portaria nº 344 de 25 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/557465/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao colaborador eventual relacionado; ½ (meia diária), que irá 
se deslocar para o município de Moju no dia 25 de maio de 2021, para co-
bertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará,
NoME: Maycon Nunes
cPf: 007.434.779-95
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 661300
Portaria nº 340 de 25 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/559476/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; 3½ (três diárias e meia), que irá se deslo-
car para o município de Santa cruz do arari nos dias 26 a 29 de maio de 2021, 
para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: ana carolina Maciel Menezes
MaTrÍcUla: 5897946
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 661292

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 171/2021 de 27 de Maio de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 04/2021 – daf/fUNTElPa 
de solicitação de Suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2021/563191, de 26/05/2021.
r E S o l V E:
 i- coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor EfraiM MaNaSSES PiNHEiro, 
matrícula n.º 182540/2, ocupante do cargo de aUXiliar TÉcNico, no valor de 
R$ 2.000,00 (dois mil reais), obedecendo a seguinte classificação orçamentária:

categoria de Gasto Elemento de despesa Valor por elemento Valor total
consumo 339030 2.000,00 2.000,00

fonte do recurso - - 0101

ação - -

231.451 - Manutenção de órgãos 
públicos –

Suprimento de fundos (cT) e 
diversos.

ii- determinar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação do Suprimento 
de fundos, na localidade de Guajara/Belém, conforme decreto 1180, de 12 
de agosto de 2008 que tem como objetivo de atender
despesas extraordinárias ou urgentes de pequeno vulto, que exijam pronto 
pagamento em espécie, como também determina prazo para prestação de
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 661151
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secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria de arQ. Nº720/2021-GaB/Pad Belém, 27de maio de 2021.
a 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 Manifestação exarada pelo Procurador do Estado - 
aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o despacho de Julgamento proferido com base no teor do 
relatório final da comissão de Processo administrativo disciplinar instau-
rado pela PorTaria nº 295/2017-GaB/Pad, de 31/05/2017, publicado no 
doE edição nº 33.387 de 02/06/2017.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 188 c/c art. 198, iii, da lei Esta-
dual nº 5.810/94, o Processo administrativo disciplinar supracitado, em 
vista das razões expostas pelo colegiado em questão, por parte do ser-
vidor G.H.S.S., matrícula nº 57208736-1, pelo fato da penalidade de re-
preensão, infração de natureza leve, encontrar-se eivada pela prescrição;
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.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria Nº 721/2021-GaB/Pad Belém, 27 de maio de 2021.
a 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 PorTaria 228/2018-GaB/Pad de 03/09/2018, publica-
da no doE edição nº 33.695 de 06/09/2018;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 1267219/2018 
e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo os termos da Manifestação exarada pela Procurador do Estado – PGE/Pa;
coNSidEraNdo os termos do despacho da ouvidora/SEdUc/Pa;
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 – dEclarar NUlidadE Parcial do Processo administrativo discipli-
nar nº 228/2018-GaB/Pad de 03/09/2018, publicada no doE edição nº 
33.695 de 06/09/2018, à partir do pedido de redesignação dos trabalhos 
(fl.38), e demais atos subsequente;
ii – coNValidar os atos praticados anteriores ao pedido de rede-
signação dos trabalhos (fl.38);
iii – coNSTiTUir comissão composta pelas servidoras Maria JoSÉ SilVa 
do NaSciMENTo, Mat. nº 5090580-4, GEorGiNa TaVarES SarMaNHo, 
Mat. nº 301973-1 e criSTiaNE dE NaZarÉ SilVa carValHo, Mat. nº 
57212403-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iV – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos trabalhos 
apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e Órgãos da administra-
ção Pública ou proceder às diligências necessárias à instrução processual;
V – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 661230
Portaria Nº 712/2021-GaB/Pad  Belém, 27 de maio de 2021.
a 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 denunciados nos autos do Processo nº 2021/412230 
e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 515/2021 exarada pela 
consultora Jurídica - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo  os termos do despacho da ouvidora - SEdUc/Pa;
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 ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar em desfavor do servidor r.l.S., matrícula nº 54189836-1, pelo 
cometimento de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi, 
178, V, c/c art. 190, Xiii,  da lei Estadual nº 5.810/94;
ii – afaSTar como medida preventiva o servidor r.l.S., matrícula nº 
54189836-1, de suas atividades funcionais desta Secretaria de Estado de 
Educação nos termos do art. 203, da lei nº 5.810/94;
iii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores KariNa da rocHa 
GÓES araÚJo, Mat. nº 57202717-1, lUciaNa GoMES caraMElo, Mat. nº 
5786061-2 e KElToN MoNTEiro dE MENEZES, Mat. nº 57224108-1, para 
sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial de 60 (sessenta) 
dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por conveniência e 
necessidade da administração Pública;
iV – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 

instrução processual;
V – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria Nº 713/2021-GaB/Pad  Belém, 27 de maio de 2021.
a 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 denunciados nos autos do Processo nº 2021/413845 
e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 532/2021 exarada pelo 
Procurador do Estado - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo  os termos do despacho da ouvidora - SEdUc/Pa;
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 ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar em desfavor do servidor J.S.f., matrícula nº 539449/1, pelo cometi-
mento de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi, 178, V, 
c/c art. 190, iV, V e Xiii,  da lei Estadual nº 5.810/94;
ii – afaSTar como medida preventiva o servidor J.S.f., matrícula nº 
539449/1, de suas atividades funcionais desta Secretaria de Estado de 
Educação nos termos do art. 203, da lei nº 5.810/94;
iii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores TÂNia dE NaZarÉ 
PaMPloNa SEaBra, Mat. nº 5618460-3, alciNETE do Socorro liMa 
da coSTa, Mat. nº 57211696-1 e fEliPE TEiXEira rEZENdE, Mat. nº 
54197224-2, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iV – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
V – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria Nº 714/2021-GaB/Pad Belém, 27 de maio de 2021.
a 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 denunciados nos autos do Processo nº 2021/437693 
e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  a Manifestação nº 75/2021 exarada pela consultora Ju-
rídica do Estado - SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo  o despacho exarado pela ouvidora/SEdUc/Pa;
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 ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar em desfavor da servidora a.a.N.X., Mat. nº 57213985-1, pelo come-
timento, em tese, de falta funcional constante de abandono de cargo, de 
acordo com o previsto nos arts. 178, iV c/c 190, ii, § 2º da lei nº 5.810/94;
ii –  coNSTiTUir comissão composta pelos servidores rENaTa SaNToS 
da foNSEca, Mat. nº 57176254-2, raiMUNdo NoNaTo laUNÉ doS 
SaNToS, Mat. nº 404071-2 e GilValdo da cUNHa oliVEira, Mat. nº 
406910-1, para sob a Presidência do primeiro, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria Nº 715/2021-GaB/siNd  Belém, 27 de maio de 2021.
a 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 2021/78417 
e  as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 223/2021 exarada pela 
consultora Jurídica do Estado -  aSJUr/SEdUc/Pa;
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 ProcESSUal em desfavor 
da servidora r.c.f.c.V., matrícula nº 5906050-1, pelo cometimento de trans-
gressões, em tese, ao que dispõem o art. 177, iV e Vi, da lei 5.810/1994;
ii –  coNSTiTUir comissão composta pelos servidores fáBio HENriQUE 
PaVÃo frEiTaS, Mat. nº 57209935-1, cÉlia rEGiNa SoUZa da crUZ, 
Mat. nº 761303-1 e SilViaNE BaTiSTa MiraNda, Mat. nº 57224558-1, 
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 Processante terá dedicação exclusiva aos trabalhos 
apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e Órgãos da administra-
ção Pública ou proceder às diligências necessárias à instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
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estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria Nº 716/2021-GaB/Pad  Belém, 27 de maio de 2021.
a 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 denunciados nos autos do Processo nº 2021/188750 
e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 437/2021 exarada pelo 
consultor Jurídico do Estado - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo  os termos do despacho da ouvidora - SEdUc/Pa;
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 ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar em desfavor do servidor U.S.f., matrícula nº 57233247-1, pelo 
cometimento de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi, 
178, V, c/c art. 190, iV e Xiii,  da lei Estadual nº 5.810/94;
ii – afaSTar como medida preventiva o servidor U.S.f., matrícula nº 
57233247-1, de suas atividades funcionais desta Secretaria de Estado de 
Educação nos termos do art. 203, da lei nº 5.810/94;
iii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores TÂNia dE NaZarÉ 
PaMPloNa SEaBra, Mat. nº 5618460-3, alciNETE do Socorro liMa 
da coSTa, Mat. nº 57211696-1 e fEliPE TEiXEira rEZENdE, Mat. nº 
54197224-2, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iV – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos trabalhos 
apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e Órgãos da administra-
ção Pública ou proceder às diligências necessárias à instrução processual;
V – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de dessoB. e sUBst. Nº 717/2021-GaB/Pad  Be-
lém, 27 de maio de 2021.
a 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 Processo administrativo disciplinar instaurado pela 
PorTaria nº 06/2018-GaB/Pad de 11/01/2018, publicada no doE, edição 
nº 33.537 de 15/01/2018, fora sobrestado pela PorTaria nº 98/2018-
GaB/Pad, de 28/12/2018, publicada no doE nº 33.770 de 31/12/2018;
coNSidEraNdo o despacho exarado pela ouvidora da Secretaria de Educação;
coNSidEraNdo que cessaram os motivos do referido sobrestamento 
consubstanciado no art. 313, Vi do código de Processo civil, norma 
subsidiária ao Procedimento disciplinar;
r E S o l V E:
i - dESSoBrESTar o Processo administrativo disciplinar instaurado pela 
PorTaria nº 06/2018-GaB/Pad de 11/01/2018, publicada no doE, edição 
nº 33.537 de 15/01/2018, para que a comissão proceda à continuidade 
dos trabalhos na apuração dos fatos;
ii - SUBSTiTUir as servidoras raiMUNda do Socorro MacHado MoTa, 
Mat. nº 5618789-1, JoaNilcE carNEiro PErEira, Mat. nº 454745-1, 
designadas pela PorTaria nº 06/2018-GaB/Pad de 11/01/2018, publi-
cada no doE, edição nº 33.537 de 15/01/2018 e rEJaNE MarÍlia Sá dE 
oliVEira, Mat. nº 57208584-1,designada pela PorTaria de Subst. nº 
80/2018-GaB/Pad de 21/06/2018, publicada no doE, edição nº 33.643 
de 26/06/2018, pelos servidores TÂNia dE NaZarÉ PaMPloNa SEaBra, 
Mat. nº 5618460-3, alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. nº 
57211696-1 e fEliPE TEiXEira rEZENdE, Mat. nº 54197224-2, na quali-
dade de Presidente e membro, nesta ordem;
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de dessoB. e sUBst. Nº 718/2021-GaB/Pad  Belém, 
27 de maio de 2021.
a 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 Processo administrativo disciplinar instaurado pela Por-
Taria nº 249/2018-GaB/Pad de 27/09/2018, publicada no doE, edição nº 
33.711 de 01/10/2018, fora sobrestado pela PorTaria nº 126/2018-GaB/
Pad, de 28/12/2018, publicada no doE nº 33.772 de 03/01/2019;
coNSidEraNdo o despacho exarado pela ouvidora da Secretaria de Educação;
coNSidEraNdo que cessaram os motivos do referido sobrestamento con-
substanciado no art. 313, Vi do código de Processo civil, norma subsidiá-
ria ao Procedimento disciplinar;
r E S o l V E:
i - dESSoBrESTar o Processo administrativo disciplinar instaurado pela 
PorTaria nº 249/2018-GaB/Pad de 27/09/2018, publicada no doE, edi-
ção nº 33.711 de 01/10/2018, para que a comissão proceda à continuida-
de dos trabalhos na apuração dos fatos;
ii - SUBSTiTUir as servidoras raiMUNda do Socorro MacHado MoTa, 
Mat. nº 5618789-1, JoaNilcE carNEiro PErEira, Mat. nº 454745-1, de-
signadas pela PorTaria nº 249/2018-GaB/Pad de 27/09/2018, publicada no 
doE, edição nº 33.711 de 01/10/2018, pelos servidores SaYoNara caMar-
Go foNTaNa, Mat. 773573-2 e THiaGo MElo friaES, Mat. 57212475-1, 
na condição de membros; e dESiGNar a servidora  rEJaNE MarÍlia Sá dE 

oliVEira, Mat. nº 57208584-1, para condição de Presidente do Processo 
administrativo disciplinar instaurado pela Portarinº 249/2018-GaB/Pad de 
27/09/2018, publicada no doE, edição nº 33.711 de 01/10/2018;
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 719/2021-GaB/Pad.  Belém, 27 de maio de 2021.
a 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 512/2021-GaB/Pad de 06/05/2021;
coNSidEraNdo  o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir as servidoras lUciaNa GoMES caraMElo, Mat. nº 
5786061-2, designada pela PorTaria nº 191/2018, de 26/06/2018, pu-
blicada no doE nº 33.646 de 28/06/2018, rEJaNE MarÍlia Sá dE oli-
VEira, Mat. nº 57208584-1 e Maria rEGiNa SaNToS PaNToJa, Mat. 
nº 5138833-1, designadas pela PorTaria de Subst. nº 218/2018, de 
06/12/2018, publicada no doE nº 33.757 de 11/12/2018, pelas servidoras 
aMÉlia daS GraÇaS caNTÃo SiMÕES, Mat. nº 57229140-2, JoaNilcE 
carNEiro PErEira, Mat. nº 454745-1 e Maria da GlÓria dE SoUZa, 
Mat. nº 5890910-1, na qualidade de Presidente e membros, nesta ordem;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 661069

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº 049/2021-cPsP
a Secretária adjunta de Gestão de Pessoas, usando da competência que 
lhe foi delegada pela PorTaria nº. 008/2021-GS de 21/01/2021, e consi-
derando os autos do processo nº 339926/2021.
rESolVE:
art. 1º - Encerrar, o contrato dos servidores temporários listados no anexo 
desta PORTARIA, para fins de regularização funcional.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
Belém, 19 de maio de 2021.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas

aNEXo da PorTaria Nº 049/2021-cPSP
MaTricUla ViNc SErVidor carGo VacÂNcia

5943639 2 PaUlo SaNTaNa daS MErcES ProfESSor 01/04/2021
6015738 2 alEX dE SoUZa BraBo ProfESSor 01/04/2021
5943635 2 loNclEi BaliEiro daNTaS ProfESSor 01/04/2021

Protocolo: 661192

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 071 | 2021 - sale|seduc
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art 1º - constituir comissão Especial de fiscalização, nos termos do art. 
73, I, b, da Lei nº 8.666/1993, para fiscalizar a execução do Contrato Pú-
blico n.º 044|2021, celebrado entre a Seduc e a empresa Meuvale Gestão 
administrativa lTda (cNPJ: 18.678.159/0001-25), que tem por objeto a 
contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, 
emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação, que possibilitem 
a aquisição de gêneros alimentícios, para atender aos alunos da rede esta-
dual de ensino, no âmbito do Estado do Pará;;
art 2º - designar a servidora regina celli Santos alves, matrícula n.º 
5895810/1, cPf n.° 146.375.022-68, como presidente da comissão Espe-
cial de Fiscalização, para acompanhar e fiscalizar a execução administrati-
va do contrato público n.º 044|2021;
art 3º - designar a servidora Hilda cristina Melo ribeiro, matrícula 
n.º 57232453/1, cPf: 474.772.103-72, como integrante da comissão Es-
pecial de Fiscalização, para acompanhar e fiscalizar a execução administra-
tiva do contrato público n.º 044|2021;
art 4º - designar a servidora flávia cristina de andrade Paes de lira, ma-
trícula n.º 5053196/3, cPf: 234.302.732-34, como integrante da comis-
são Especial de Fiscalização, para acompanhar e fiscalizar a execução ad-
ministrativa do contrato público n.º 044|2021;
art 5º - Estabelecer que, para a consecução do objetivo proposto neste ato, 
os servidores (comissão) ora designados, deverão: acompanhar a execução 
e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações pactuadas no referido contra-
to; observar e fazer cumprir o prazo de sua vigência; comunicar à autori-
dade competente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data de 
expiração da vigência do ajuste e a eventual necessidade de prorrogação; 
encaminhar as notas fiscais à Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão, 
devidamente atestadas, logo após o serviço prestado ou da entrega do objeto.
Art 6º - A apresentação de fatura/nota fiscal sem o devido atesto e em 
desacordo com a lei, ensejará o não pagamento das mesmas.
art 7º - Estabelecer ainda, que os integrantes da comissão Especial de 
fiscalização ora designados, apresentarão à Secretaria adjunta de logís-
tica Escolar relatório final sobre a execução no referido contrato. Os rela-
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tórios deverão conter: descrição circunstanciada da execução do contrato; 
eventual descumprimento das cláusulas ajustadas; e as ocorrências que os 
fiscais julgarem pertinentes relatar, ante a possibilidade de interrupção ou 
suspensão da execução do contrato.
art 8º - Esta PorTaria entra em vigor a contar de 21 de maio de 2021.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 661248

errata
.

errata da Portaria Nº 162/2021-GaB/Pad, de 09/02/2021, 
publicada no doe edição nº 34.488 de 10/02/2021.
oNde se LÊ:
l.r.l.S.B., matrícula nº 627755-1
Leia-se:
l.r.l.S.B., matrícula nº 55585883-2

Protocolo: 661023

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo
Processo principal N.º 2020/460999
dispensa de licitação: 014/2021-Nlic/SEdUc
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEdUc e o Senhor Paulo Silva de oliveira.
objeto: locação do imóvel na localidade Vila Boa Esperança no Município de Moju/
Pa., pertencente ao senhor Paulo Silva de oliveira, sob o cPf Nº 019.886.832-
46, para funcionamento de moradia dos professores do Sistema de organização 
Modular de Ensino – SoME, da Secretaria de Estado de Educação/SEdUc.
Valor Mensal: r$ 787,21 (setecentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos)
Valor anual: r$ 9.446,52 (nove mil quatrocentos e quarenta e seis reais e 
cinquenta e dois centavos)
fundamento legal: art. 24, inciso X da lei nº. 8.666/93.
data da autorização: 26/05/2021.
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educação
terMo de ratiFicaÇÃo
dispensa de Licitação: 014/2021-NLic/sedUc
Processo principal N.º 2021/460999
raTifico a diSPENSa dE liciTaÇÃo, com base na MaNifESTaÇÃo JUrÍdica nº. 
702/2021 da aSJUr/SEdUc, conforme disposto no art. 26 da lei nº. 8.666/93.
Belém, 26 de maio de 2021.
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 661003

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 055/2021-cPsP
a Secretária adjunta de Gestão de Pessoas, usando da competência que 
lhe foi delegada pela PorTaria nº. 008/2021-GS de 21/01/2021, e consi-
derando os autos do processo nº 403385/2011.
rESolVE:
Art. 1º Retificar para 21.12.2010 a data da vacância da função exercida 
pelo servidor abaixo relacionado.
1- Edmilson furtado da costa – 54194804-1 -Professor
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
Belém, 20 de maio de 2021.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 661118
desiGNar
Portaria nº.:4090/2021 de 26/05/2021
de acordo com o Processo nº 387813/2021
designar EdNEN rodriGUES dE SoUZa, Matrícula nº 54187132/2, Pro-
fessor classe ii, para responder interinamente pela função de diretor i 
(GEd-3) da EEEM Profº licio Solheiro, no municipio de Brejo Grande do 
araguaia, a contar de 27/05/2021.
Portaria nº.:2852/2021 de 06/05/2021
de acordo com o Processo nº 436188/2021
designar alBEroNE do Socorro doS SaNToS coSTa, Matrícula nº 
57209560/1, Especialista em Educação classe ii, para responder interi-
namente pela função de Secretário (GEd-1) da EEEM Heriberto Barroso 
aragão, no municipio de cametá, a contar de 10/05/2021.
Portaria nº.:3593/2021 de 19/05/2021
de acordo com o Processo nº 364498/2021
designar JoSE roBErTo dE alMEida NoGUEira, Matrícula nº 57210112/1, Es-
pecialista em Educação classe ii, para responder interinamente pela função de 
diretor i (GEd-3) da EEEf cinderela, no municipio de ananindeua, durante o 
impedimento do titular, no periodo de 19/04/2021 a 02/06/2021.
Portaria nº.:3594/2021 de 19/05/2021
de acordo com o Processo nº 25064/2021
designar MaX EliNaldo ViaNa dE SoUZa, Matrícula nº 54191573/2, Espe-
cialista em Educação classe ii, para responder interinamente pela função de 
diretor i (GEd-3) da EEEf ProfºNorma Morhy, no municipio de Belém, durante 
o impedimento do titular, no periodo de 03/05/2021 a 16/06/2021.

Portaria nº.:3597/2021 de 19/05/2021
de acordo com o Processo nº 364540/2021
designar iVaNEidE araUJo corrEia aMPUEro, Matrícula nº 
57208506/1, Especialista em Educação classe ii, para responder interina-
mente pela função de diretor i (GEd-3) da EEEf Padre Pietro Gerosa, no 
municipio de ananindeua, durante o impedimento do titular, no periodo de 
03/05/2021 a 16/06/2021.
Portaria nº.:3718/2021 de 21/05/2021
de acordo com o Processo nº 496640/2021
designar MariElZa GalVÃo fiGUEira, Matrícula nº 5584558/1, Especia-
lista em Educação classe ii, para responder interinamente pela função 
de diretor i (GEd-3) da EEEfM São felipe, no municipio de Santarém, a 
contar de 25/05/2021.
Portaria nº.:3595/2021 de 19/05/2021
de acordo com o Processo nº 54788/2021
designar didiMa Maria doS SaNToS raMoS, Matrícula nº 306401/1, 
Professor classe ii, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEf General Gurjão, no municipio de Belém, durante o impedimento do 
titular, no periodo de 10/03/2021 a 23/04/2021.
Portaria nº.:3717/2021 de 21/05/2021
de acordo com o Processo nº183376/2021
designar Maria iZaUra do aMaral lEoPoldiNo, Matrícula nº 
5901081/1, Especialista em Educação classe i, para responder interina-
mente pela função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM Madre Zarif Sales, 
no municipio de Belém, a contar de 25/05/2021.
diSPENSa dE fUNÇÃo
Portaria nº2849/2021 de 06/05/2021
de acordo com o processo de nº2020/692691
dispensar lidiaNE BorGES MaGalHaES, matricula nº57210694/1, Ser-
vente, da função de Secretária ( GEd-1) da EEEf lameira Bittencourt, no 
municipio de Magalhaes Barata, a contar de 10/05/2021.
Portaria nº3589/2021 de 19/05/2021
de acordo com o processo de nº395770/2021
dispensar, a pedido, adriENNE da cUNHa liSBoa, matricula nº57213470/1, 
assistente administrativo, da função de Secretária (GEd-1) da EEEfM dom 
alberto Joao Vi, no municipio de capanema, a contar de 20/05/2021.
Portaria nº3715/2021 de 21/05/2021
de acordo com o processo de nº496640/2021
dispensar, MariNElZa GalVao fiGUEira, matricula nº5584558/1, Espec. 
Em Educação classe ii, da função de Vice- diretor (GEd-2) da EEEfM Eze-
riel Monico de Matos, no municipio de Santarém, a contar de 25/05/2021.
Portaria nº3716/2021 de 21/05/2021
de acordo com o processo de nº496640/2021
dispensar, EdNa Maria MEdEiroS dE alMEida, matricula nº57212407/1, 
Espec. Em Educação classe ii, da função de diretor i (GEd-3) da EEEfM 
São felipe, no municipio de Santarém, a contar de 25/05/2021.

Protocolo: 661325

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
Processo eletrônico nº 2017/142931
Portaria N° 744/21, de 25 de Maio de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) SiMoNE aGUiar da SilVa fiGUEira, id. 
funcional nº 54189813/ 3, cargo de ProfESSor aUXiliar iV, lotada no(a) 
caMPUS dE SaNTarÉM progressão VErTical, para referência i da classe 
de ProfESSor aSSiSTENTE com vigência a contar de 01.04.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2014/392710
Portaria N° 750/21, de 25 de Maio de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) aNa carla alVES PElaiS, id. funcional nº 
57217076/ 1, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE iV, lotada no(a) dEParTa-
MENTo dE TEcNoloGia dE aliMENToS, Progressão Vertical, para referência 
i da classe de Professor adjunto, com vigência a contar de 01.04.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2014/356394
Portaria N° 752/21, de 25 de Maio de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) MaricElY JaNETTE Uria Toro, id. funcional 
nº 54188855/ 1, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE iV, lotada no(a) dEPar-
TaMENTo dE TEcNoloGia dE aliMENToS, Progressão Vertical, para refe-
rência i da classe de professor adjunto, com vigência a contar de 11.12.2020.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2021/130741
Portaria N° 754/21, de 25 de Maio de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) TaMirEZ SaNTaNa MUNiZ, id. funcional nº 
5888599/ 2, cargo de ProfESSor aUXiliar ii, lotada no(a)caMPUS dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia, Progressão Horizontal, para referência iii da 
classe de ProfESSor aUXiliar com vigência a contar de 02.02.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
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Processo eletrônico nº 2021/324245
Portaria N° 755/21, de 26 de Maio de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) THiaGo NicolaU MaGalHÃES dE SoUZa 
coNTE, id. funcional nº 57173986/ 3, cargo de ProfESSor aUXiliar iii, 
lotado no(a)caMPUS dE caSTaNHal Progressão Horizontal, para referência 
iV da classe de ProfESSor aUXiliar com vigência a contar de 24.03.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2021/347647
Portaria N° 756/21, de 26 de Maio de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) raiMUNdo MiGUEl doS rEiS PErEira, id. fun-
cional nº 80845756/ 4, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE iii, lotado no(a)caM-
PUS dE coNcEiÇÃo do araGUaia Progressão Horizontal, para referência iV da 
classe de ProfESSor aSSiSTENTE com vigência a contar de 02.04.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2021/101711
Portaria N° 763/21, de 26 de Maio de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) PaUlo SErGio cardoSo ESTEVES, id. fun-
cional nº 5044553/ 2, cargo de ProfESSor adJUNTo iii, lotado no(a)dE-
ParTaMENTo dE SaÚdE iNTEGrada Progressão Horizontal, para referência 
iV da classe de ProfESSor adJUNTo com vigência a contar de 26.01.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 661049
ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
Processo eletrônico nº 2021/159163
Portaria N° 749/21, de 25 de Maio de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) KarYNE QUiNTElla caSTro, id. fun-
cional nº 57191617/ 2, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo B - i, lota-
do na coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, Progressão 
funcional por Merecimento Qualificação Profissional, para referência 
iii da classe B, do cargo de agente administrativo, integrante do 
quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos e ope-
racionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 09.02.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2021/419131
Portaria N° 747/21, de 25 de Maio de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) MiGUEl coSTa SilVa, id. funcional nº 57190706/ 
2, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo c - iii, lotado na dirEToria dE acESSo 
E aValiaÇÃo, Progressão funcional por antiguidade, período aquisitivo 2019 a 
2021, para referência iV da classe c, do cargo de agente administrativo, inte-
grante do quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos e opera-
cionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 22.04.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2021/60927
Portaria N° 748/21, de 25 de Maio de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) NilSoN BEZErra NETo, id. funcional nº 
57201130/ 1,cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo B - iii, lotado na coordE-
Nadoria da EdiTora da UEPa, Progressão funcional por Merecimento 
avaliação de desempenho, período aquisitivo 2014/2016, para referência 
iV, classe B, do cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, integrante do quadro 
permanente de servidores Técnicos, administrativos e operacionais da 
UEPa, com vigência retroativa a contar de 18.01.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2021/110894
Portaria N° 751/21, de 25 de Maio de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) riTa dE caSSia da coNcEiÇÃo caBral, 
id. funcional nº 5900833/ 1,cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo B - iii, lo-
tada na coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS V, Progressão 
funcional por Merecimento avaliação de desempenho, período aquisitivo 
2018/2020, para referência iV, classe B, do cargo agente administrativo, 
integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos 
e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 28.01.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2021/211935
Portaria N° 753/21, de 25 de Maio de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) NaTia MarTiNS lUZ, id. funcional nº 
57213408/ 1,cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo c - i, lotada na coordE-
Nadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS V, Progressão funcional por Me-
recimento avaliação de desempenho, período aquisitivo 2019/2021, para 
referência ii, classe c, do cargo agente administrativo, integrante do qua-

dro permanente de servidores Técnicos, administrativos e operacionais da 
UEPa, com vigência retroativa a contar de 23.02.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2021/395235
Portaria N° 757/21, de 26 de Maio de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) adoNai ZaNoNi da SilVa liMa, id. funcio-
nal nº 5889442/ 1, cargo de TÉcNico EM iNforMáTica c - iii, lotado na 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS V, Progressão funcional 
por antiguidade, período aquisitivo 2019/2021, para referência iV da clas-
se c, do cargo de Técnico em informática, integrante do quadro permanen-
te de servidores Técnicos, administrativos e operacionais da UEPa, com 
vigência retroativa a contar de 15.04.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2021/230178
Portaria N° 762/21, de 26 de Maio de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) lUiZ cláUdio riBEiro rEiS, id. fun-
cional nº 57202295/ 2, cargo MoToriSTa c – i, lotado na coordE-
Nadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iii, Progressão funcional por 
merecimento/avaliação de desempenho, período aquisitivo 2019/2021, 
para referência c, classe ii, do cargo MoToriSTa, integrante do quadro 
permanente de servidores Técnicos, administrativos e operacionais da 
UEPa, com vigência retroativa a contar de 02.03.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 661050

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio.
Processo eletrônico nº 2021/125451
Portaria N° 746/21, de 25 de Maio de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a)HElENa NEUZa coNdE dE MoraiS, id. 
funcional nº 54180396/ 2,cargo de TÉcNico B, lotado(a) no(a) co-
ordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 60(Sessenta) dias 
de licença Prêmio, referente ao triênios de 03/12/2011 a 02/12/2014 
no período de 16.08.2021 a 14.10.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2021/448987
Portaria N° 771/21, de 26 de Maio de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) ilToN dE JESUS ViaNa, id. funcional nº 
57213338/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo c, lotado(a) no(a) caM-
PUS dE caSTaNHal, 60(sessenta) dias de licença Prêmio, referente ao tri-
ênio de 27.02.2015 a 26.02.2018, no período de 02.05.2021 a 30.06.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 661046
deterMiNar LiceNÇa PrÊMio.
Processo eletrônico nº 2021/532108
Portaria N° 745/21, de 25 de Maio de 2021.
dETErMiNar ao(a) servidor(a) Maria dE JESUS BarBoSa Sa, id. funcional nº 
57174207/ 2, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo B, lotado(a) no(a) coordE-
Nadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iV, goze de 30(Trinta) dias restantes 
de licença Prêmio, concedido pela PorTaria nº 1211 de 27.04.2018, referente 
ao triênio de 15.08.2014 a 14.08.2017, no período de 01.06.2021 a 30.06.2021
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 661047

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 767/2021, de 26 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (Trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: SEcrETario dE orGÃoS colEGiadoS SUPEriorES
Nome: GErMaNo crUZ da SilVa
Matrícula funcional: 5798876/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339039_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado Pará.

Protocolo: 660980
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secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 317/2021– cGP/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/536941 e apresentação do laudo Médico 
nº 74333
r E S o l V E:
coNcEdEr, 90 (noventa) dias de afastamento licENÇa TraTaMENTo dE 
SaUdE, no período de 21/04/2021 a 19/07/2021, do (a) servidor (a) Pa-
Tricia da SilVa GUiMaraES, Matrícula: 57233790/1 , cargo: assistente 
de assistência Social, Órgão:
SEcrETaria dE ESTado dE aSSiS Soc TraB EMP E rENda.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 26 
de maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 661092

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 315/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/545240
rESolVE:
coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ 2000,00 (doiS Mil rE-
aiS), em favor do (a) servidor (a), WaldEcir da SilVa cordEiro , MaT.
80845438,GErENTE para atender despesas coM a aQUiSiÇÃo dE MaTE-
rial Para coNSErTo da BoMBa dE aGUa da SEdE SEaSTEr E UNidadE 
ciic.
43101- 08.122.1297.8338 0101 189.517 3390
dESPESa: : 3390 30/339039 r$ 2.000,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
26 Maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 661107

diÁria
.

Portaria Nº 329/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/535180
rESolVE:
autorizar o pagamento de ½ (meia) diárias Para cada SErVidor ciTado
aBaiXo:
Elane cristina Nobre Titan, colaboradora eventual/Nutricionista, cPf: 
787.738.302-91, a qual se deslocará ao município de ananindeua/Pa (icuí) 
no dia 26/05/2021, com objetivo de atendimento nutricional – TEr PaZ 
icuí.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.8398 0101 261.640 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
27 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 328/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/543795
rESolVE:
autorizar o pagamento de 15 ½ ( QUiNZE E meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
o conselheiro claUdioNor da SilVa araÚJo cPf: 310.999.472-00, con-

forme plano de viagem 011/2021 em anexo e de sua acompanhante a 
Sª Vanja Naila Silva oliveira cPf: 004.579.192-99 , conforme plano de 
viagem 012/2021 em anexo, o referido conselheiro e sua acompanhante 
se deslocarão no trecho Mojuí dos campos/Santarém/Belém/Tomé-açu//
São Miguel do Guama/Quatipuru/Belém/Santarém/Mojuí dos campos/Pa 
no período de 04 a 19/06/2021 na finalidade de Participar fazendo Oficina 
de formação para conselheiros dos cMaS de Tomé-açu, São Miguel do 
Guama e Quatipurú/Pa e e retorno com
atividades em Belém/Pa de articulação junto ao cEdPd/Pa, articulação 
com Secretária Executiva junto a órgãos públicos do Estado do Pará, reu-
nião com a direção da arcoN/Pa.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8402 0107 253.896 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
27 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 327/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/543820
rESolVE:
autorizar o pagamento de 6 ½ ( SEiS E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
o conselheiro aGoSTiNHo SoarES BElo cPf: 190.372.282-91, conforme 
plano de viagem 010/2021 em anexo, o referido conselheiro se deslocará 
no trecho Belém/Toméaçu//São Miguel do Guama/Quatipuru/Belém/Pa no 
período de 06 a 12/06/2021 na finalidade de Participar fazendo Oficina de 
formação para conselheiros dos cMaS de Tomé-açu, São Miguel do Guama 
e Quatipurú/Pa .
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8402 0107 253.896 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
27 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 326/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/546809
rESolVE:
autorizar o pagamento de ½ (meia) diárias Para cada SErVidor ciTado
aBaiXo:
colaboradora eventual (psicóloga): ana Beatriz de Sousa Silva, colabora-
dora eventual (Psicóloga), a qual se deslocará ao município de Marituba/Pa 
(Nova União) no dia 10/06/2021, com objetivo de atendimento nutricional 
– TEr PaZ (Nova União).
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.8398 261.640 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 325/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/548976
rESolVE:
autorizar o pagamento de 3 ½ (TrES E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
camila Prazeres de Sousa, colaboradora eventual/Nutricionista, cPf: 
006.533.512-08, o qual se deslocará ao município de cametá/Pa no perí-
odo de 09/06 a 12/06/2021, com objetivo de inclusão sócioprodutiva das 
famílias em situação de vulnerabilidade social.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.8397 0101 247.170 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 313/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/547188
rESolVE:
autorizar o pagamento de 4 ½ ( QUaTrPo E meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:



 diário oficial Nº 34.598  71 Sexta-feira, 28 DE MAIO DE 2021

luís Guilherme cardoso dantas, Gerente, Matrícula: 54189624, Maria das 
Graças Silva Soares, assistente Social, Matrícula: 5116279/3, os quais se 
deslocarão ao município de ipixuna do Pará/Pa no período de 07/06 a 
11/06/2021, respectivamente, em anexo, com objetivo do servidor luís 
Dantas de realizar monitoramento dos beneficiários produtores e unidade 
recebedora e, reunir com o controle social municipal do Programa de aqui-
sição de alimentos – Paa e da servidora Maria das Graças de realizar inclu-
são sócioprodutiva das famílias em situação de vulnerabilidade social.cUJo 
MoToriSTa carloS alBErTo alMEida coNSolaÇÃo, MaT. 5906436, 
irá rEaliZar o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.8397 247.170 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 308/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/516170
rESolVE:
autorizar o pagamento de 2 ½ (dUaS E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
WillY XaViEr alVES, MaT. 5946882, GErENTE; iGiNa do Socorro 
MoTa SalES, MaT. 55588746, coordENadora irÃo ViaJar Para o MU-
NiciPio dE MocaJUBa, No PEriodo 28/05/2021 a 30/05/2021, cUJo 
oBJETiVo dE aPoio ao MUNiciPio Na EXUcUlÇÃo do BUSca aTiVa. 
o MoToriSTa carloS alBErTo alMEida coNSolaÇÃo, MaT. 5906463 
rEaliZara o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8899 0107006357 254.778 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
25 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 312/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/548695
rESolVE:
autorizar o pagamento de 3 ½ (meia) diárias Para cada SErVidor ci-
Tado aBaiXo:
Maria de Nazaré cardoso costa da rocha, diretora - diSaN, Matrícula: 
80845759/3, o qual se deslocará ao município de cametá/Pa no período de 
09/06 a 12/06/2021, com objetivo de inclusão sócioprodutiva das famílias 
em situação de vulnerabilidade social.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.8397 0101006357 247.170 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 318/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/543846
rESolVE:
autorizar o pagamento de 6 ½ (SEiS E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
conselheiro Estadual Zozimo raimundo araujo de Sousa cPf 
nº140.457.022-53, para deslocamento de conselheiro na finalidade de Fa-
zer Oficina de Formação para Conselheiros dos CMAS dos Municípios de 
Tomé-açu, São Miguel do Guama e Quatipurú/Pa , o período proposto é 
de 06 a 12/06/2021. cUJo MoToriSTa QUE fará o dEScaMENTo lUiZ 
oTáVio SaNTaNa liMa, MaT. 5596882.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8402 0107006357 253.896 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 320/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/547319
rESolVE:
autorizar o pagamento de 4 ½ (QUaTro E meia) diárias Para cada SEr-

Vidor ciTado aBaiXo:
ruan cardoso fernandes, colaborador eventual (Engenheiro civil), o qual 
se deslocará ao município de ipixuna do Pará/Pa no período de 07/06 a 
11/06/2021, com objetivo de promover a inclusão sócioprodutiva das fa-
mílias em situação de vulner bilidade social.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.7678 0101 261.877 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 661096

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 323/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
de acordo com o PaE 2021/15937
rESolVE:
TraNSfErir por necessidade de serviço, o gozo de férias da servidora 
Marli ViNaGrE da coSTa, matrícula n° 57176183/ 1, que foi concedida 
pela portaria 100/2021 e publicada no doE nº 34.486 de 09 de feverei-
ro de 2021, do período de 01/03/2021 a 30/03/2021para 04/03/2021 a 
02/04/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
26 de maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Matricula - 5945555/ 1
Portaria Nº 321/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
de acordo com o PaE 2021/368012
rESolVE:
EXclUir as férias da servidora, Geysa lunara do Prado leão, matrícula n°
57228375/2, publicada pela PorTaria N° 192/2021 – SEaSTEr no doE 
nº 34.567, no período de 03/05/2021 a 01/06/2021, referente ao período 
aquisitivo 2020/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
26 de maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Matricula - 5945555/ 1
Portaria Nº 322/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
de acordo com o PaE 2021/501652
rESolVE:
EXclUir as férias da servidora, ana Patricia Pereira rodrigues, matrícula 
n° 57217289/1, publicada pela PorTaria N° 261/2021 – SEaSTEr no doE 
nº 34.581, no período de 14/06/2021 a 13/07/2021, referente ao período 
aquisitivo 2020/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
26 de maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Matricula - 5945555/ 1
conselho Estadual de assistência Social do Pará

Protocolo: 661123
conselho estadual de assistência social do Pará
resoLUÇÃo Nº 04/2021/ceas/Pa, de  18 de Maio de 2021. 
dispõe sobre o regulamento da Xii conferência Estadual, das conferências 
regionais e das conferências Municipais de assistência Social do Estado 
do Pará. 
o coNSElHo ESTadUal dE aSSiSTÊNcia Social - cEaS/Pa, no uso das 
atribuições previstas pelo art. 11, inciso X, da lei Estadual nº. 5.940, de 
15 de janeiro de 1996, e pelo art. 4º, inciso Viii, do regimento interno do 
referido colegiado; 
coNSidEraNdo o disposto pela resolução nº. 02/2021/cEaS/ Pa, 09 de 
março de 2021, editada pelo conselho Estadual de assistência Social - 
cEaS/Pa, que dispõe sobre a convocação da Xii conferência Estadual de 
assistência Social e do processo conferencial de 2021.
coNSidEraNdo ao disposto no decreto Nº 800, de 31 de maio de 2020 
e suas alterações, que institui o Projeto rEToMaPará, dispondo sobre a 
retomada econômica e social segura, no âmbito do Estado do Pará, por 
meio da aplicação de medidas de distanciamento controlado e protocolos 
específicos para reabertura gradual e funcionamento de segmentos de ati-
vidades econômicas e sociais
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rESolVE: 
art. 1º - aProVar o regulamento da Xii conferência Estadual, das con-
ferências regionais e das conferências Municipais de assistência Social do 
Estado do Pará, constante do anexo Único da presente resolução. 
art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação. 
claudionor da Silva araujo
Presidente do conselho Estadual de assistência Social – cEaS
aNeXo ÚNico
reGULaMeNto da Xii coNFerÊNcia estadUaL, das coNFerÊN-
cias reGioNais e das coNFerÊNcias MUNiciPais de assis-
tÊNcia sociaL do estado do ParÁ 
caPitULo i
da atriBUiÇÃo, reaLiZaÇÃo e teMÁrio
art. 1º. as conferências de assistência Social, a serem realizadas nos Mu-
nicípios, nas regiões e na capital do Estado do Pará, no ano 2021, têm a 
atribuição de avaliar a situação da assistência Social na perspectiva do 
Sistema Único da assistência Social - SUaS e propor diretrizes para o seu o 
aprimoramento do SUaS, ocorrendo no âmbito do Estado, das regiões de 
integração e dos Municípios. 
Parágrafo único. as regiões de integração de que trata o caput são com-
postas pelos municípios que as compõem, segundo o decreto Estadual nº 
1.066, de 19 de junho de 2008.
art. 2º. a Xii conferência Estadual de assistência Social, conferências re-
gionais e as conferências municipais foram convocadas pela resolução nº. 
02 /2021/cEaS/ Pa, 09 de março de 2021, editada pelo conselho Estadual 
de assistência Social - cEaS/Pa.
art. 3º. as conferências municipais, conferências regionais e Estadual de 
assistência Social terão como tema assistência Social: direito do cidadão 
e dever do Estado, com financiamento público, para garantir a proteção 
social no enfrentamento das desigualdades sociais, com a orientação dos 
seguintes eixos:
i - EiXo 1 – a proteção social não-contributiva e o princípio da equidade 
como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrenta-
mento das desigualdades.
EiXo 2 – financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão 
de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a ga-
rantia dos direitos socioassistenciais.
EiXo 3 – controle social: o lugar da sociedade civil no SUaS e a importân-
cia da participação dos usuários.
EiXo 4 – Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação 
entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de di-
reitos socioassistenciais e proteção social.
EiXo 5 – atuação do SUaS em Situações de calamidade.
art. 4º. Para organização e desenvolvimento de suas atividades, a Xii 
conferência Estadual e as conferências regionais de assistência Social 
contarão com comissão organizadora, sob coordenação da Presidência e 
Vice-Presidência do conselho Estadual de assistência Social - cEaS/Pa e 
resolução cEaS/Pa n° 04 de 18 de junho de 2020, subdivididas de forma 
paritária pela Comissão Técnico-Científica, pela Comissão de Infraestru-
tura e pela comissão de Mobilização e comunicação, com as seguintes 
atribuições:
i - orientar e acompanhar a realização e resultados das conferências Mu-
nicipais, das conferências regionais e da Xii conferência Estadual de as-
sistência Social; 
ii - organizar e coordenar a Xii conferência Estadual de assistência Social 
e as conferências regionais; 
iii - Propor e submeter à aprovação do colegiado ou mesa diretora pro-
postas e critérios de definição do número de delegados, regimento interno, 
metodologia, divulgação, organização e demais providências necessárias à 
realização da conferência estadual e regionais; 
iV - Promover a integração com os setores da Secretaria de Estado de 
assistência Social, Trabalho, Emprego e renda - SEaSTEr, para adoção 
das providências referentes à realização da Xii conferência Estadual de 
assistência Social; 
V - dar suporte técnico-operacional durante os eventos; 
VI - Acompanhar e fiscalizar as ações desenvolvidas pela empresa organi-
zadora dos eventos; 
Vii - Subsidiar a empresa organizadora, por meio de orientações em estrita 
consonância com as deliberações do cEaS; 
Viii - Manter o cEaS informado sobre o andamento das providências ope-
racionais, programáticas e de sistematização das conferências regionais e 
da Xii conferência Estadual. 
Parágrafo Único: a conferência Estadual e as conferências regionais con-
tarão com uma coordenação geral composta de seis membros, de forma 
paritária sendo dois integrantes das comissões Técnico-Científica, de Infra-
estrutura e de Mobilização e comunicação para deliberar sobre situações 
especiais referente a operacionalização dos eventos.
art. 5º as conferências Municipais, conferências regionais e Estadual de 
assistência Social observarão a claSSificaÇÃo daS ZoNaS Por NÍVEl 
dE riSco (BaNdEiraS) em que o munícipio se enquadra de acordo com 
o ProJETo rEToMaPará ou protocolos municipais para a decisão no for-
mato da realização de sua conferência municipal podendo ser presencial, 
virtual ou híbrida,  para que possam ter uma tomada de decisão responsá-
vel, segura e consciente.
§1º. as conferências de assistência social, preferencialmente deverão ser 
presencial;
§2º. a decisão quanto ao formato virtual ou hibrida para a realização da 
conferência deverá observar a qualidade e condições de uso de internet 
no município, e
§3º. Os Conselhos Municipais e Conselho Estadual deverão oficialmente 
consultar a Secretaria de Saúde do local onde será realizado a conferência 
sobre o cenário de infecção do coVid 19 para a tomada de decisão quanto 
ao formato da conferência. 

art. 6º as conferências Municipais, conferências regionais e Estadual de 
assistência Social que atendendo ao exposto ao art. 5º, optarem a ser re-
alizada pela modalidade presencial ou hibrida, as comissões organizadoras 
deverão observar as seguintes orientações:
i - Garantir mecanismos para manter a distância recomendada entre as 
pessoas, assim como orienta-las para evitar cumprimentos com aproxima-
ção física, como beijos, abraços e apertos de mão;
ii - Garantir mecanismos, como cartazes e outros formas de comunicação, 
que reforce a orientação quanto  a  origem,  sintomas,  prevenção  e trans-
missão do coVid 19;
iii - Garantir que os participantes utilizem os equipamentos de proteção 
individual da forma correta, sendo obrigatória a utilização de máscara, 
higienizem as mãos com água e sabão e/ou álcool gel a 70% com regu-
laridade; 
iV - Garantir a higienização de objetos e espaços de uso individual antes 
e após cada utilização, como mesas, cadeiras, canetas, lápis entre outros;
V - Garantir a orientação de que quando o participante tossir ou espirrar, 
cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou com lenço de papel e 
realizar a higiene das mãos, com água e sabão por pelo menos 20 segun-
dos e secar as mãos com toalha de papel descartável ou utilizar álcool em 
gel a 70%;
Vi - Garantir a não utilização de bebedouros coletivos, devendo estes se-
rem lacrados, permitindo o funcionamento apenas do dispensador de água 
para copos descartáveis ou de uso pessoal;
Vii - Garantir aos participantes a orientação de que se forem se alimentar, 
façam em local aberto e ventilado, não toque na parte da frente da másca-
ra, acondicione-a em um saco plástico e recoloque-a assim  que  terminar  
de  se  alimentar e lave  as  mãos  ou  higienize-as  com álcool em gel a 
70% sempre que tocar a máscara;
Viii - Garantir a orientação para evitar tocar no rosto, nariz, olhos e boca 
durante sua permanência na conferência.
.iX  - Garantir a manutenção de ambiente com ventilação adequada, com 
portas e janelas abertas e  evitar o   uso   de   ar   condicionado, quan-
do houver possibilidade ou na impossibilidade,   seguir rigorosamente os 
procedimentos de manutenção e limpeza dos equipamentos segundo as 
normas vigentes e orientações do fabricante;
X - Garantir a disponibilização de  lavatório com dispensador de sabonete 
líquido e papel toalha ou dispensador com álcool gel a 70%, para higieni-
zação das mãos, para uso de todos, na entrada do local e ainda em pontos 
estratégicos;
Xi - Garantir a priorização do uso de toalhas de papel e lixeira acionada 
sem contato manual;
Xii - Garantir a realização de constante higienização dos pisos, áreas de 
circulação, sanitários, maçanetas, torneiras, corrimãos,      inter-
ruptores, botões de elevadores, ralos, paredes e todas as superfícies 
metálicas no mínimo, duas vezes ao dia, ou conforme necessidade, utili-
zando os produtos apropriados e EPis;
Xiii - Garantir a realização de limpeza e desinfecção das luvas utilizadas 
pelos colaboradores  com água e sabão seguido de fricção com álcool a 
70% por 20 segundos, reforçando o correto uso das mesmas;;
XiV - Garantir a realização de higienização obrigatória antes e após uso 
de qualquer objeto ou espaço utilizado por duas pessoas diferentes, como 
computadores, teclados, cadeiras, equipamentos, entre outros;
XV - Garantir o controle do acesso através de colaboradores, evitando 
aglomerações e o descumprimento dos parâmetros recomendados;
XVi - Garantir que o uso de elevadores devam operar com no máximo 1/3 
de sua capacidade oficial, sendo obrigatória a sinalização da regra ou a 
designação de colaborador para organização de pessoas.
XVii - Garantir as recomendações de distanciamento entre as pessoas tan-
to em ambientes fechados quanto em ambientes abertos e a indicada limi-
tação máxima nas atividades, de modo a atender a todos os parâmetros.
Paragrafo Único: as orientações deverão ser observadas, quando couber, 
nos eventos de mobilização e preparação que antecederem as conferên-
cias, como encontros preparatórios, palestras ou debates públicos, encon-
tros com usuários e outras formas.
art. 7º as conferências municipais, conferências regionais e Estadual de 
assistência Social que para sua realização optarem pela modalidade virtual 
as comissões organizadoras deverão observar as seguintes orientações:
i - Garantir o agendamento e envio do convite (link) da conferência com 
antecedência, informando a programação e as devidas orientações para a 
sua realização;
ii - disponibilizar com  antecedência necessária aos participantes caderno 
de Texto com material para subsidiar o estudo e debates, de forma a ga-
rantir a leitura e   igualdade de condições de manifestação na conferência.  
iii - reforçar com antecedência através de e-mail ou de outras formas, a 
lembrança dos participantes sobre a realização da conferência;
iV - Garantir a orientação e a capacitação aos participantes quanto ao co-
nhecimento e uso de plataformas digitais que serão usadas na realização 
da conferência;
V - Garantir mecanismos de apresentação do tema, eixos e outros docu-
mentos da conferencia de forma clara e didática, e 
Vi - criar mecanismo para garantir as inscrições para as manifestações 
dos participantes.
Paragrafo Único: as orientações deverão ser observadas, quando couber, 
nos eventos de mobilização e preparação que antecederem as conferên-
cias, como encontros preparatórios, palestras ou debates públicos, encon-
tros com usuários e outras formas.
art. 8º considerando as recomendações da organização Mundial de Saúde 
no sentido de evitar aglomerações para o enfrentamento a coVid 19, os 
delegados participantes da a Xii conferência Estadual de assistência So-
cial reduzirá o numero de participantes que serão eleitos nas conferencias 
regionais e se constituirão de dois representantes de cada município, ga-
rantindo a paridade entre sociedade civil e governo.
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caPÍtULo ii
das coNFerÊNcias MUNiciPais 
art. 9º. as conferências Municipais de assistência Social deverão ser reali-
zadas no período de 03 de maio a 31 de agosto de 2021; 
§1º. a mobilização pode ser realizada por meio de reuniões, encontros, 
palestras, debates públicos, pré-conferências temáticas, e outros eventos 
preparatórios. 
§2º. a conferência Municipal terá no mínimo 10 horas de realização da 
conferência, considerando intervalo para o almoço. 
§3º. Para a conferência Magna o conferencista discorrerá sobre o tema, 
lema e os eixos proposto pelo cNaS 
§4º. O CEAS realizará oficinas regionais, em formato virtual, para orienta-
ção sobre o processo conferencial no período de 24 a 27 de maio.
§5º. Serão realizados esclarecimentos sobre o processo conferencial atra-
vés de material audiovisual a ser publicados nas mídias sociais do cEaS ht-
tps://www.instagram.com/invites/contact/?i=1k9w9z827bqqa&utm_con-
tent=kn6ux1n e https://www.facebook.com/ceas.controle 
art. 10. devem participar das conferências Municipais: 
i - Gestores da assistência social e representantes de órgãos públicos; 
ii - Trabalhadores da assistência social e de outras políticas que fazem 
interface com a assistência social; 
iii - representantes de entidades de assistência social; 
iV - Usuários e representantes de organizações de usuários; 
V - representantes de conselhos Setoriais e de defesa de direitos; 
Vi - representantes de instituições de Ensino Superior, do Poder legis-
lativo federal, Estadual e Municipal, do Poder Judiciário e do Ministério 
Público. 
art. 11. a entrega de relatório geral, da ata e eleição dos delegados, bem 
como a relação contendo o nome dos delegados eleitos a participarem das 
conferências regionais de assistência Social deverá ser efetuado até o dia 
03 de setembro de 2021.
§1º o relatório geral; a ata e a relação de delegados mencionadas no caput 
deste artigo deverão ser enviados em formato de Word e de  Pdf;
§2º o cEaS/Pa não se responsabilizará pela inclusão nas conferências 
regionais, das deliberações e da inscrição de delegados, se inobservados 
os prazos e formas acima estabelecidos. 
§3º  a relação de delegados para as conferências regionais deverá conter: 
i - Nome completo do(a) delegado (a); 
ii - Endereço completo; 
iii - rG, cPf; 
iV - Telefone, e-mail; 
V - Município; 
Vi - Segmento: Governo, Usuário, Trabalhador ou Entidades; 
§4º além do mencionado nos parágrafos anteriores, a comissão organiza-
dora, com a aquiescência do plenário da conferência, informará no relató-
rio geral qual a ordem de prioridades do município com relação ao segmen-
to da sociedade civil para fazer parte da Xii conferencia Estadual de assis-
tência Social de acordo com o estabelecido no art. 8º deste regulamento.
art. 8º. o Município que realizar reuniões ampliadas e/ou mobilizações, em 
substituição às Conferências Municipais de Assistência Social, ficará impos-
sibilitado de eleger delegados a participarem das conferências regionais 
de assistência Social, sendo garantida sua participação na qualidade de 
convidado, respeitado o número de vagas para delegados do munícipio. 
caPitULo iii
das coNFerÊNcias reGioNais 
art. 12. as conferências regionais de assistência Social deverão ser reali-
zadas no período de 06 a 30 de setembro de 2021.
art. 13. devem participar das conferências regionais: 
i – delegados eleitos nas conferências municipais 
ii – conselheiros estaduais responsáveis pela organização da conferência.
art. 14. a entrega de relatório geral, da ata de eleição dos delegados, bem 
como a relação contendo o nome dos delegados eleitos a participarem da 
Xii conferência Estadual de assistência Social deverá ser elaborada pelos 
conselheiros organizadores das conferências regionais e enviados até o 
dia 06 de outubro de 2021.
§1º o relatório geral; a ata e a relação de delegados mencionadas npo 
caput deste artigo deverão ser enviados em formato de Word e de  Pdf;
§2º a relação de delegados deverá conter: 
i - Nome completo do(a) delegado (a); 
ii - Endereço completo; 
iii - rG, cPf; 
iV - Telefone, e-mail; 
V – Município e região; 
Vi - Segmento: Governo, Usuário, Trabalhador ou Entidades; 
art. 15. as conferências regionais contarão: 
i - Mesa de abertura; 
ii- Mesa de aprovação do regimento interno; 
iii - Mesa redonda com apresentação dos eixos norteadores.
iV - Grupos de Trabalho, e
V - Plenária final. 
Vi - Eleição dos delegados para a Xii conferência Estadual de assistência 
Social. 
§1º Haverá uma Mesa coordenadora, indicada pela comissão organizado-
ra da conferência, na votação do regimento interno, na Plenária final e 
na Mesa redonda. 
§2º Na Plenária final haverá uma Mesa de apoio à Mesa coordenadora, 
para reformulação de propostas destacadas.  
art. 16. os Grupos de Trabalho serão criados com o objetivo:
i – discussão e a aprovação de diretrizes para a política de assistência 
Social em âmbito regional, oriundas das conferências municipais, conside-
rando os eixos apresentados na Mesa redonda. 
ii - discussão e proposição de diretrizes para a política de assistência 
Social em âmbito Estadual, oriundas das conferências municipais, conside-
rando os eixos apresentados na Mesa redonda.
iii - discussão e proposição de diretrizes para a política de assistência 
Social em âmbito Nacional, oriundas das conferências municipais, conside-
rando os eixos apresentados na Mesa redonda. 

§1º os Grupos de Trabalhos terão como material de apoio as propostas 
consolidadas de diretrizes e os relatórios municipais de acordo com os 
eixos deliberadas nas conferências municipais.
§2º os Grupos de Trabalho contarão com um coordenador previamente 
indicados pela comissão organizadora e um relator indicado pelo próprio 
grupo 
§3º o coordenador terá as atribuições de abrir e orientar a discussão do 
tema, ajudar a esclarecer dúvidas no grupo, coordenar os debates, as-
segurando o uso da palavra a todos os participantes e assegurar que as 
propostas sejam encaminhadas por consenso ou maioria simples. 
§4º o relator terá as atribuições de anotar as aprovações, alterações e 
exclusões de propostas do grupo, sistematizar, tentando consolidar as con-
tribuições levantadas no grupo, entregar os relatórios e estar disponível 
para contribuir com a Equipe de relatoria. 
art. 17. Serão delegados das conferências regionais de assistência Social: 
i - os delegados oriundos das conferências Municipais de assistência So-
cial, eleitos com esta finalidade, mediante comprovação na ata de eleição 
dos delegados e relatório geral das conferências municipais; 
ii - os conselheiros titulares e/ou suplentes do conselho Estadual de as-
sistência Social organizadores das conferências regionais. 
art. 18. as conferências regionais de assistência Social contarão com a 
participação dos   delegados oriundos das conferências municipais e a 
distribuição dos mesmos obedecerá aos seguintes critérios 
i – Porte dos Municípios.
ii – Paridade entre Governo e Sociedade civil;
iii – Proporcionalidade entre Entidade, Usuários e Trabalhadores. 
art. 19. as conferências regionais de assistência Social contarão com a 
seguinte representação de delegados por porte populacional estabelecida 
na Política Nacional de assistência Social e o censo 2010 do iBGE vigente, 
na seguinte forma: 
i - Municípios de Porte Populacional i, até 20.000 habitantes - 06 delega-
dos; 
ii - Municípios de Porte Populacional ii, de 20.001 até 50.000 habitantes 
- 08 delegados; 
iii - Municípios de Porte Populacional Médio, de 50.001 até 100.000 habi-
tantes - 12 delegados; 
iV - Municípios de Porte Populacional Grande, de 100.001 até 900.000 
habitantes - 16 delegados; 
V - Metrópole com Porte Populacional acima de 900.000 habitantes - 24 
delegados. 

DISTRIBUIÇÃO DOS DELEGADOS PARA PARTICIPAÇÃO DA CONFERÊNCIA 
REGIONAL 

Municípios/Porte Número de 
Municípios 

Número de 
Delegados 

Distribuição por Segmentos 

Governo Trabalhador 
da Área 

Entidade e 
Organização 

de Assistência 
Social 

Usuário 

Pequeno Porte I 43 6 3 1 1 1 
Pequeno Porte II 61 8 4 1 1 2 
Médio Porte 30 12 6 2 2 2 
Grande Porte 09 16 9 3 2 4 
Metrópole 1 24 12 4 4 4 
 Art. 20. Os delegados ficarão distribuídos de acordo com os seguintes seg-

mentos: 
i - Segmento de Governo = 637; 
ii - Segmentos da Sociedade civil = 637, divididos em usuários, trabalha-
dores e entidades ou organizações de assistência social do SUaS. 
at. 21. as conferências regionais de assistência Social terão a distribui-
ções de delegados atendendo ao porte populacional, a paridade e propor-
cionalidade dos seus delegados oriundos das conferências municipais: 
i - região do araguaia num total de 118 delegados; 
ii - região do Baixo amazonas num total de 114 delegados;
iii - região do carajás num total de 100 delegados;
iV - região Guajará num total de 74 delegados;
V - região do Guamá num total de 146 delegados; 
Vi - região do lago de Tucuruí num total de 74 delegados; 
Vii - região do Marajó num total de 134 delegados; 
Viii - região do rio caeté num total de 122 delegados; 
iX - região do rio capim num total de 144 delegados; 
X - região do Tapajós num total de 46 delegados; 
Xi - região do Tocantins num total de 124 delegados, e 
Xii - região do Xingu num total de 78 delegados; 

DISTRIBUIÇÃO DE DELEGADOS  DAS CONFERENCIAS REGIONAIS  POR REGIÃO CONFORME PORTE DO 
MUNICIPIO 
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 PEQUENO I   
 6 

DELEGADOS 

PEQUENO II   
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ARAGUAIA 15 7 42 5 40 3 36 0 0 0 0 118 

BAIXO AMAZONAS 13 5 30 4 32 3 36 1 18 0 0 114 

CARAJÁS 12 6 36 4 32 0 0 2 36 0 0 100 

GUAJARÁ 5 1 6 0 0 1 12 2 36 1 24 74 

GUAMÁ 18 7 42 8 64 2 24 1 18 0 0 146 
LAGO DE 
TUCURUI 7 1 6 1 8 5 60 0 0 0 0 74 

MARAJÓ 16 1 6 13 104 2 24 0 0 0 0 134 

RIO CAETÉ 15 7 42 5 40 2 24 1 18 0 0 122 

RIO CAPIM 16 2 12 9 72 5 60 0 0 0 0 144 

TAPAJÓS 6 3 18 2 16 1 12 0 0 0 0 46 

TOCANTINS 11 0 0 4 32 5 60 2 36 0 0 124 

XINGU 10 3 18 6 48 1 12 0 0 0 0 78 

  144 43 258 61 488 30 360 9 144 1 24 1.274 
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caPitULo iV
da coNFerÊNcia estadUaL
art. 22.  a Xii conferência Estadual de assistência social ocorrerá nos dias 
26 e 27 de outubro de 2021 no centro de Eventos ismael Nery (cENTUr), 
av. Gentil Bittencourt, 650 - 1° andar, em Belém do Pará. 
art. 23. a Xii conferência Estadual contará: 
i - Mesa de abertura; 
ii- Mesa de aprovação do regimento interno; 
conferencia magna 
iii - Mesa redonda com apresentação dos subtemas e eixos norteadores a 
partir dos temas de discussão
iV - Grupos de Trabalho, 
Vi - Plenária final. 
VII - Apresentação, discussão e aprovação da proposta de Escolha Unifica-
da para conselheiros da Sociedade civil.
Viii - apresentação, discussão e aprovação da proposta de fórum Estadual 
de conselhos Municipais de assistência Social. fEcMaS
iX - instalação e composição da coordenação do fórum Estadual de con-
selhos Municipais de assistência Social. fEcMaS.
X - Eleição dos delegados para a 12ª coNfErÊNcia NacioNal dE aSSiS-
TÊNcia Social. 
§1º Haverá uma Mesa coordenadora, indicada pela comissão organizado-
ra da conferência, na votação do regimento interno, na Plenária final e 
na Mesa redonda. 
§2º Na Plenária final haverá uma Mesa de apoio à Mesa coordenadora, 
para reformulação de propostas destacadas.  
art. 24. os Grupos de Trabalho serão criados com o objetivo:
i discussão e proposição de diretrizes para a política de assistência Social 
em âmbito Estadual, oriundas das conferencias regionais, considerando os 
eixos apresentados na Mesa redonda, e
ii - discussão e proposição de diretrizes para a política de assistência 
Social em âmbito Nacional, oriundas das conferencias regionais, conside-
rando os subtemas apresentados na Mesa redonda.
§1º os Grupos de Trabalhos terão como material de apoio as propostas 
consolidadas de diretrizes oriundas nas conferências regionais de acordo 
com os subtemas e eixos.
§2º os Grupos de Trabalho contarão com um coordenador previamente 
indicados pela comissão organizadora e um relator indicado pelo próprio 
grupo 
§3º o coordenador terá as atribuições de abrir e orientar a discussão dos 
temas, ajudar a esclarecer dúvidas no grupo, coordenar os debates, as-
segurando o uso da palavra a todos os participantes e assegurar que as 
propostas sejam encaminhadas por consenso ou maioria simples. 
§4º o relator terá as atribuições de anotar as aprovações, alterações e 
exclusões de propostas do grupo, sistematizar, tentando consolidar as con-
tribuições levantadas no grupo, entregar os relatórios e estar disponível 
para contribuir com a Equipe de relatoria. 
art. 25. São participantes da Xii conferência Estadual de assistência So-
cial: 
i - delegados com direito a voz e voto; 
ii - convidados com direito a voz. 
art. 26. Serão delegados da Xii conferência Estadual de assistência So-
cial: 
i - os delegados oriundos das conferências regionais de assistência So-
cial, eleitos com esta finalidade, mediante comprovação na ata de eleição 
dos delegados e relatório geral da conferência regional elaboradas pelos 
conselheiros estaduais que as coordenarão; 
ii - os conselheiros titulares e suplentes do conselho Estadual de assis-
tência Social. 
art. 27. a Xii conferência Estadual de assistência Social contará com um 
total de 288 delegados oriundos das conferências regionais e a distribui-
ção dos mesmos obedecerá aos seguintes critérios 
i – representação de todos os municípios participantes nas conferências 
regionais.
ii – Paridade entre Governo e Sociedade civil.
iii – Proporcionalidade entre os segmentos de Entidade, Usuários e Tra-
balhadores.
art. 28. a Xii conferência Estadual de assistência Social contará com a 
seguinte representação de delegados, em conformidade ao estabelecido no 
art. 8º deste regulamento: 
i - 36 conselheiros da esfera estadual; 
ii - 288 delegados oriundos das conferências regionais, distribuídos pro-
porcionalmente, da seguinte forma:

DISTRIBUIÇÃO DE DELEGADOS PARA PARTICIPAÇÃO NA XII CONFERÊNCIA 
ESTADUAL DE ASSISTNCIA SOCIAL 

REGIÃO 

TO
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GOVERNO 

SOCIEDADE CIVIL 

ENTIDADE TRABALHADOR USUÁRIO TOTAL 

ARAGUAIA 30 15 5 5 5 15 
BAIXO AMAZONAS 26 13 4 4 5 13 
CARAJÁS 24 12 4 4 4 12 
GUAJARÁ 10 5 1 2 2 12 
GUAMÁ 36 18 6 6 6 18 
LAGO DE TUCURUI 14 7 2 2 3 7 
MARAJÓ 32 16 5 5 6 16 
RIO CAETÉ 30 15 5 5 5 15 
RIO CAPIM 32 16 5 5 6 16 
TOCANTINS 22 11 3 4 4 11 
TAPAJÓS 12 6 2 2 2 6 
XINGU 20 10 3 3 4 10 

TOTAL 288 144 45 47 52 144 

  

Art. 29. Os 324 delegados ficarão distribuídos de acordo com os seguintes 
segmentos: 
i - Segmento de Governo no total de 162 delegados; 
ii - Segmentos da Sociedade civil no total de 162 delegados, divididos em 
usuários, trabalhadores e entidades ou organizações de assistência social 
do SUaS. 
art. 30. Em conformidade com o art. 8º deste regulamento, a eleição dos 
delegados para a conferencia Estadual se efetivará nas conferencias regio-
nais e atenderá os seguintes passos:
i – Previamente os conselhos Municipais de assistência social – cMaS 
informarão no relatório geral da conferencia Municipal a ordem de priori-
dades de segmento da sociedade civil para participação na Xii conferencia 
Estadual;
ii – inicialmente a coordenação da conferencia regional, composto por 
conselheiros estaduais, fará o processo de eleição do segmento governa-
mental orientando que os delegados do Governo de cada município presen-
te se reúnam e elejam seus representantes, correspondendo a um delega-
do do governo de cada município; 
iii - de posse da informação do número de delegados de Entidades e 
organizações de assistência Social para a região e da lista de municípios 
que manifestaram como primeira prioridade a este segmento, a coordena-
ção da conferência regional orientará que os delegados municipais deste 
segmento se reúnam e elejam os delegados para a conferencia Estadual, 
considerando o número de delegados do segmento na região, observando 
que poderá ser eleito como titular apenas um delegado do município.
iV - após a Eleição do Segmento de Entidades e organizações de assis-
tência Social, a coordenação da conferência regional procederá a eleição 
dos Trabalhadores e Usuários, respectivamente, e do mesmo modo como 
a do segmento anterior, observando que o município já composto com os 
dois delegados, da sociedade civil e do governo, não poderá concorrer em 
outro segmento.
V – No ato da escolha de cada segmento se elegerá os suplentes, no mes-
mo número e município dos titulares.
Vi – imediatamente após ao processo eleitoral os delegados titulares e 
suplentes deverão preencher as fichas de inscrições para a XII Conferência 
Estadual de assistência Social
art. 31. Serão convidadas da Xii conferência Estadual de assistência So-
cial, sem direito a voto e observado o percentual de até 5% do número de 
delegados, as seguintes instituições, indicadas pelo Plenário do cEaS/Pa: 
i - representantes de instituto de Ensino Superior;
ii – representante do Poder legislativo federal e Estadual
iii – representante do Poder Judiciário,
iV – representante do Ministério Público
V – representantes de conselhos de Políticas Públicas e de direitos 
Vi – representante de entidades de classes; 
II - Representantes de Secretarias estaduais afins com a política de assis-
tência social. 
caPÍtULo V
das disPosiÇÕes FiNais
art. 32. É de inteira responsabilidade de cada município informar previa-
mente à Comissão Organizadora, na ficha de inscrição de Delegado (Art. 
7º, §3º e art. 11, §2º), as necessidades alimentares, de mobilidade e de 
acessibilidade para participação nas conferências regionais e na Xii confe-
rência Estadual de assistência Social. 
art.33. os casos omissos deverão ser apresentados e dirimidos pela co-
missão organizadora da Xii conferência Estadual de assistência Social e 
das conferências regionais.  
Belém, 18 de maio de 2021. 
claudionor da Silva araujo
Presidente do conselho Estadual de assistência Social – cEaS

Protocolo: 661361
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FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 08/2021
Processo n° 2021 / 194415
objeto: a aQUiSiÇÃo dE MaTErial diVErSo (UTENSÍlioS dE coZiNHa, 
METEriaiS EM PoliPoPilENo E dEScarTáVEiS), pelo período de 12 me-
ses, para atender as necessidades das Unidades operacionais da faSEPa 
de Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém, conforme especifi-
cações e definições mínimas constantes no Termo de Referência, Anexo I.
Entrega do edital: Junto aos sites www.compraspara.pa.gov.br; www.fase-
pa.pa.gov.br e www.gov.br/compras (UaSG 925609)
local de abertura: Junto ao site www.gov.br/compras (UaSG 925609)
data de abertura: 14 de Junho de 2021, às 10h00min (Horário de Brasília).
Pregoeiro Oficial: Emmanoel H. G. Santos
ordenador de despesas: luiz celso da Silva

Protocolo: 661139
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.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica 001/2021
Termo de cooperação Técnica que entre si celebram a Secretaria de Esta-
do de Justiça e direitos Humanos – SEJUdH, tendo como órgão executor 
o ProcoN/Pa e a Prefeitura Municipal de altamira, por meio do ProcoN 
Municipal, com vistas a estabelecer cooperação técnica e operacional para 
implementação do Sistema Nacional de informações de defesa do consu-
midor – SiNdEc, no município de altamira/Pa.
oBJETo: a implantação do Sistema Nacional de informações de defesa do 
consumidor – SiNdEc no ProcoN Municipal de altamira/Pa, compreen-
dendo a autorização de uso do software licenciado pela União ao Estado do 
Pará, a realização de cursos e treinamentos para sua aplicação, que possi-
bilitem o registro, armazenamento e compartilhamento da base de dados 
municipal de demandas de consumo com as bases estadual e nacional, 
resultando, inclusive, na elaboração dos cadastros Estadual e Nacional de 
reclamações fundamentadas, dentre outras ações que promovam políticas 
públicas integradas para a defesa do consumidor.
ViGÊNcia: Este instrumento terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses de 
vigência que será contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado ou alterado se houver interesse dos partícipes.
Valor: o presente acordo não envolve transferência de recursos entre as 
partes.
foro: fica eleito o foro de Belém para dirimir quaisquer dúvidas ou ques-
tões oriundas deste instrumento.
daTa dE aSSiNaTUra: 25 de maio de 2021.
aSSiNaTUraS: José francisco de Jesus Pantoja Pereira, Secretário de Es-
tado de Justiça e direitos Humanos; claudomiro Gomes da Silva, Prefeito 
Municipal de altamira; Eliandro José Kogempa Barbosa, diretor do Pro-
coN/Pa; cilene cristina de Brito da Silva, coordenadora do ProcoN Mu-
nicipal de altamira/Pa.

Protocolo: 661057
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica 002/2021
Termo de cooperação Técnica que entre si celebram a Secretaria de Estado 
de Justiça e direitos Humanos – SEJUdH, tendo como órgão executor o 
ProcoN/Pa e a Prefeitura Municipal de capanema, por meio do ProcoN 
Municipal, com vistas a estabelecer cooperação técnica e operacional para 
implementação do Sistema Nacional de informações de defesa do consu-
midor – SiNdEc, no município de capanema/Pa.
oBJETo: a implantação do Sistema Nacional de informações de defesa do 
consumidor – SiNdEc no ProcoN Municipal de capanema/Pa, compreen-
dendo a autorização de uso do software licenciado pela União ao Estado do 
Pará, a realização de cursos e treinamentos para sua aplicação, que possi-
bilitem o registro, armazenamento e compartilhamento da base de dados 
municipal de demandas de consumo com as bases estadual e nacional, 
resultando, inclusive, na elaboração dos cadastros Estadual e Nacional de 
reclamações fundamentadas, dentre outras ações que promovam políticas 
públicas integradas para a defesa do consumidor.
ViGÊNcia: Este instrumento terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses de 
vigência que será contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado ou alterado se houver interesse dos partícipes.
Valor: o presente acordo não envolve transferência de recursos entre as 
partes.
foro: fica eleito o foro de Belém para dirimir quaisquer dúvidas ou ques-
tões oriundas deste instrumento.
daTa dE aSSiNaTUra: 25 de maio de 2021.
aSSiNaTUraS: José francisco de Jesus Pantoja Pereira, Secretário de Es-
tado de Justiça e direitos Humanos; francisco ferreira freitas Neto, Pre-
feito Municipal de capanema; Eliandro José Kogempa Barbosa, diretor do 
ProcoN/Pa; Maria daniele dos Santos rodrigues, coordenadora do Pro-
coN Municipal de capanema/Pa

Protocolo: 661055

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 217/2021
OBJETIVO: Realizar ações de fiscalização nos estabelecimentos comerciais, 
a fim de garantir os direitos dos consumidores contidos na lei 8.078/90.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: São domingos do araguaia, São Geraldo do araguaia, São João 
do araguaia/Pa
SErVidor:
• JOSÉ SANTINO FERREIRA FARO; CARGO: Agente de Vigilância 
Sanitária; MaT: 86649/1; PErÍodo: 31/05 a  06/06/2021; Quantidade de 
diárias: 6,5
• CÍCERO DA PAIXÃO RIBEIRO FILHO; CARGO: Agente de Vigilân-
cia Sanitária; MaT: 86665/1; PErÍodo: 31/05 a  06/06/2021; Quantidade 
de diárias: 6,5

• EDSON RODRIGUES COSTA; CARGO: Agente de Vigilância Sa-
nitária; MaT: 86681/1; PErÍodo: 31/05 a 06/06/2021; Quantidade de 
diárias: 6,5
• JONAS SALVIANO DA SILVEIRA; CARGO: Motorista; MAT: 
57216173/1; PErÍodo: 31/05 a  06/06/2021; Quantidade de diárias: 6,5
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 661254

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 002, de 18 de Maio de 2021.
Concede tratamento tributário às operações que especifica, realizadas pela 
empresa PErfal iNdÚSTria dE ESQUadriaS coMÉrcio E SErViÇoS 
lTda.
a coMiSSÃo da PolÍTica dE iNcENTiVoS ao dESENVolViMENTo So-
cioEcoNÔMico do ESTado do Pará, no exercício de suas atribuições 
legais;
considerando o disposto na lei n.º 6.913, de 3 de outubro de 2006, que 
dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às indústrias em Geral;
considerando o disposto no decreto n.º 2.490, de 6 de outubro de 2006, 
que aprova o regulamento da lei n.º 6.913, de 3 de outubro de 2006, 
que dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às indústrias em Geral;
considerando as deliberações da comissão da Política de incentivos ao de-
senvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará, na 1ª reunião ordinária 
do Plenário, realizada em 18 de maio de 2021;
considerando o Processo SEdEME n.º 2020/326154, de 08 de maio de 
2020,
r E S o l V E:
art. 1º fica concedido crédito presumido no percentual de 80% (oitenta 
por cento), calculado sobre o débito do imposto sobre operações relativas 
à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação - icMS incidente nas 
saídas interestaduais do produtos fabricados neste Estado pela empresa 
PErfal iNdÚSTria dE ESQUadriaS coMÉrcio E SErViÇoS lTda., ins-
crita no cadastro de contribuintes do icMS sob o nº 15.218.137-7, veda-
do o aproveitamento de quaisquer créditos fiscais, devendo, inclusive, ser 
estornado qualquer resíduo de crédito, ainda que a empresa efetue saídas 
para o exterior.
§ 1º a Nota fiscal, na respectiva operação, será emitida pela alíquota es-
tabelecida para cada caso, observado os critérios de cálculo previstos na 
legislação estadual.
§ 2º as Notas fiscais de Saída serão escrituradas no livro registro de Saída 
normalmente, utilizando-se a coluna “operações com débito do imposto”.
§ 3º a apropriação do crédito presumido far-se-á diretamente no livro 
registro de apuração do icMS, no campo “outros créditos”, seguida da 
observação: “crédito Presumido, conforme resolução n.º 002, de 18 de 
maio de 2021.”
§ 4º a apuração do imposto devido dos produtos de que trata o caput deste 
artigo deverá ser efetuada em separado das demais mercadorias não be-
neficiadas por esta Resolução.
art. 2º fica reduzida em 80% (oitenta por cento), a base de cálculo do 
imposto sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação - icMS incidente nas saídas internas dos produtos fabrica-
dos neste Estado, pela PErfal iNdÚSTria dE ESQUadriaS coMÉrcio E 
SErViÇoS lTda., inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob o nº 
15.218.137-7, com aproveitamento proporcional dos créditos fiscais.
art. 3º fica diferido o pagamento do imposto sobre operações relativas 
à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação - icMS, incidente nas 
aquisições em operações internas, interestaduais e de importação, de má-
quinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado da empresa PErfal 
iNdÚSTria dE ESQUadriaS coMÉrcio E SErViÇoS lTda., inscrita no 
cadastro de contribuintes do icMS sob o nº 15.218.137-7.
§ 1º o diferimento de que trata este artigo será concedido, em cada caso, 
por despacho do Secretário de Estado da fazenda, mediante requerimento 
instruído, obrigatoriamente, com cópia das Notas fiscais das máquinas e 
equipamentos e atestado emitido pela Secretaria operacional da comissão 
da Política de incentivos.
§ 2º O benefício fiscal de que trata este artigo não terá efeito retroativo em 
relação às máquinas e equipamentos adquiridos antes da vigência desta 
resolução.
§ 3º o imposto diferido de que trata este artigo será recolhido, englobada-
mente, na subsequente saída tributada do produto.”
art. 4º o tratamento tributário previsto nesta resolução poderá ser revo-
gado e todos os seus efeitos serão considerados nulos, tornando-se devido 
o imposto corrigido monetariamente e acrescido das penalidades legais, na 
hipótese de descumprimento:
i - da legislação que rege a matéria;
ii - das metas constantes do Projeto da empresa aprovadas pela comissão 
da Política de incentivos ao desenvolvimento Socioeconômico do Estado 
do Pará.
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art. 5º fica estabelecido que qualquer alteração no projeto aprovado, por 
meio desta resolução, deverá ser previamente comunicada e submetida à 
aprovação da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento So-
cioeconômico do Estado do Pará, na forma de projeto de revisão, sob pena 
de serem aplicadas as penalidades estabelecidas na legislação.
art. 6º fica atribuído à Pessoa Jurídica o dever de comunicar qualquer 
alteração no quadro societário, forma de constituição societária ou outra 
alteração pertinente, cuja eficácia do ato, para efeitos da continuidade da 
fruição do benefício fiscal ou financeiro, está condicionada à ulterior apro-
vação da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento Socioe-
conômico do Estado do Pará.
§ 1º ressalvada a possibilidade de revisão em caso de dolo ou fraude ou 
incompatibilidade com o benefício concedido, mediante contraditório e am-
pla defesa, considera-se tacitamente aprovada a alteração após 06(seis) 
meses da comunicação formal à comissão da Política de incentivos ao 
desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará.
§ 2º a aprovação da alteração pela comissão da Política de incentivos 
ao desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará não prejudica a 
vigência do benefício.
art. 7º a empresa PErfal iNdÚSTria dE ESQUadriaS coMÉrcio E 
SErViÇoS lTda., inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob o 
nº 15.218.137-7, fica obrigada, a partir da publicação desta Resolução, a 
cumprir as exigências dispostas no art. 8º do decreto n.º 2.490/2006, jun-
to ao Banco do Estado do Pará - BaNPará, comprovando seu cumprimento 
por meio da apresentação do atestado de idoneidade, semestralmente, à 
comissão da Política de incentivos.
art. 8º a empresa PErfal iNdÚSTria dE ESQUadriaS coMÉrcio E 
SErViÇoS lTda., inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob o 
nº 15.218.137-7, fica obrigada a fixar, em frente à instalação física de 
seu empreendimento, placa de promoção e divulgação, conforme modelo 
aprovado pela comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento So-
cioeconômico do Estado do Pará.
art. 9º a empresa PErfal iNdÚSTria dE ESQUadriaS coMÉrcio E 
SErViÇoS lTda., inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob o nº 
15.218.137-7, deverá especificar em suas embalagens a frase “Produzido 
no Pará”, conforme aprovado pela comissão da Política de incentivos ao 
desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará.
art. 10. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, produzindo efeitos por 13 (treze) anos, condicionado 
ao que estabelece a lei complementar federal nº 160, de 7 de agosto de 
2017.
Sala de reuniões da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimen-
to Socioeconômico do Estado do Pará, em 18 de maio de 2021.
JoSÉ fErNaNdo GoMES JÚNior
Presidente da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento So-
cioeconômico do Estado do Pará

Protocolo: 661078
resoLUÇÃo Nº 007, de 18 de Maio de 2021.
Concede tratamento tributário às operações que especifica, realizadas pela 
empresa HNK Br BEBidaS lTda.
a coMiSSÃo da PolÍTica dE iNcENTiVoS ao dESENVolViMENTo So-
cioEcoNÔMico do ESTado do Pará, no exercício de suas atribuições 
legais;
considerando o disposto na lei n.º 6.913, de 3 de outubro de 2006, que 
dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às indústrias em Geral;
considerando o disposto no decreto n.º 2.490, de 6 de outubro de 2006, 
que aprova o regulamento da lei n.º 6.913, de 3 de outubro de 2006, 
que dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às indústrias em Geral;
considerando as deliberações da comissão da Política de incentivos ao de-
senvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará, na 1ª reunião ordinária 
do Plenário, realizada em 18 de maio de 2021;
considerando o Processo SEdEME n.º 2020/771263, de 29 de setembro 
de 2020,
r E S o l V E:
art. 1º fica diferido o pagamento do imposto sobre operações relativas 
a circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação - icMS incidente nas 
operações em aquisições internas de matéria-prima, materiais secundários 
e materiais de embalagens, destinados ao processo produtivo da Empresa 
HNK Br BEBidaS lTda., inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob 
o n° 15.293.085-0.
art. 2º fica diferido do pagamento do imposto sobre operações relativas 
a circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação - icMS incidente nas 
operações de importação do exterior de insumos destinados ao proces-
so de industrialização dos produtos fabricados neste Estado pela empresa 
HNK Br BEBidaS lTda., inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob 
o n° 15.293.085-0.
art. 3º fica concedido crédito presumido, calculado sobre o débito do 
imposto sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação - icMS incidente nas saídas internas e interestaduais dos 
produtos fabricados neste Estado pela empresa HNK Br BEBidaS lTda., 
inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob o nº 15.293.085-0, nos 
seguintes percentuais:
i - 65% (sessenta e cinco por cento), no período compreendido entre junho 
de 2021 a maio de 2024;
ii - 60% (sessenta por cento), no período compreendido entre junho de 
2024 a maio de 2025;
iii - 55% (cinquenta e cinco por cento), no período compreendido entre 
junho de 2025 a maio de 2026;

iV - 50% (cinquenta por cento), no período compreendido entre junho de 
2026 a maio de 2027;
V - 45% (quarenta e cinco por cento), no período compreendido entre 
junho de 2027 a maio de 2028;
Vi - 40% (quarenta por cento), no período compreendido entre junho de 
2028 a maio de 2029.
Para cálculo do imposto devido, observar-se-á o seguinte:
§ 1º É vedado o aproveitamento de quaisquer outros créditos fiscais, de-
vendo, inclusive, ser estornado qualquer resíduo de crédito, ainda que a 
empresa efetue saídas para o exterior.
§ 2º a Nota fiscal, na respectiva operação, será emitida pela alíquota es-
tabelecida para cada caso, observado os critérios de cálculo previstos na 
legislação estadual.
§ 3º as Notas fiscais de Saída serão escrituradas no livro registro de Saída 
normalmente, utilizando-se a coluna “operações com débito do imposto”.
§ 4º a apropriação do crédito presumido far-se-á diretamente no livro 
registro de apuração do icMS, no campo “outros créditos”, seguida da 
observação: “crédito Presumido, conforme resolução n.º 007, de 18 de 
maio de 2021.”
§ 5º a apuração do imposto devido dos produtos de que trata o caput deste 
artigo deverá ser efetuada em separado das demais mercadorias não be-
neficiadas por esta Resolução.
art. 4º fica diferido o pagamento do imposto sobre operações relativas 
à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação - icMS, incidente nas 
aquisições em operações internas, interestaduais e de importação, de má-
quinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado da empresa HNK 
Br BEBidaS lTda., inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob o 
nº 15.293.085-0.
§ 1º o diferimento de que trata este artigo será concedido, em cada caso, 
por despacho do Secretário de Estado da fazenda, mediante requerimento 
instruído, obrigatoriamente, com cópia das Notas fiscais das máquinas e 
equipamentos e atestado emitido pela Secretaria operacional da comissão 
da Política de incentivos.
§ 2º O benefício fiscal de que trata este artigo não terá efeito retroativo em 
relação às máquinas e equipamentos adquiridos antes da vigência desta 
resolução.
§ 3º o imposto diferido de que trata este artigo será recolhido, englobada-
mente, na subsequente saída tributada do produto.”
art. 5º o tratamento tributário previsto nesta resolução poderá ser revo-
gado e todos os seus efeitos serão considerados nulos, tornando-se devido 
o imposto corrigido monetariamente e acrescido das penalidades legais, na 
hipótese de descumprimento:
 i - da legislação que rege a matéria;
ii - das metas constantes do Projeto da empresa aprovadas pela comissão 
da Política de incentivos ao desenvolvimento Socioeconômico do Estado 
do Pará.
art. 6º fica estabelecido que qualquer alteração no projeto aprovado, por 
meio desta resolução, deverá ser previamente comunicada e submetida à 
aprovação da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento So-
cioeconômico do Estado do Pará, na forma de projeto de revisão, sob pena 
de serem aplicadas as penalidades estabelecidas na legislação.
art. 7º fica atribuído à Pessoa Jurídica o dever de comunicar qualquer 
alteração no quadro societário, forma de constituição societária ou outra 
alteração pertinente, cuja eficácia do ato, para efeitos da continuidade da 
fruição do benefício fiscal ou financeiro, está condicionada à ulterior apro-
vação da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento Socioe-
conômico do Estado do Pará.
§ 1º ressalvada a possibilidade de revisão em caso de dolo ou fraude ou 
incompatibilidade com o benefício concedido, mediante contraditório e am-
pla defesa, considera-se tacitamente aprovada a alteração após 06(seis) 
meses da comunicação formal à comissão da Política de incentivos ao 
desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará.
§ 2º a aprovação da alteração pela comissão da Política de incentivos 
ao desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará não prejudica a 
vigência do benefício.
art. 8º a empresa HNK Br BEBidaS lTda., inscrita no cadastro de con-
tribuintes do ICMS sob o nº 15.293.085-0, fica obrigada, a partir da pu-
blicação desta resolução, a cumprir as exigências dispostas no art. 8º do 
decreto n.º 2.490/2006, junto ao Banco do Estado do Pará - BaNPará, 
comprovando seu cumprimento por meio da apresentação do atestado de 
idoneidade, semestralmente, à comissão da Política de incentivos.
art. 9º a empresa HNK Br BEBidaS lTda., inscrita no cadastro de contri-
buintes do ICMS sob o nº 15.293.085-0, fica obrigada a fixar, em frente à 
instalação física de seu empreendimento, placa de promoção e divulgação, 
conforme modelo aprovado pela comissão da Política de incentivos ao de-
senvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará.
art. 10. a empresa HNK Br BEBidaS lTda., inscrita no cadastro de con-
tribuintes do ICMS sob o nº 15.293.085-0, deverá especificar em suas em-
balagens a frase “Produzido no Pará”, conforme aprovado pela comissão 
da Política de incentivos ao desenvolvimento Socioeconômico do Estado 
do Pará.
art. 11. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, produzindo efeitos por 08 (oito) anos, condicionado ao 
que estabelece a lei complementar federal nº 160, de 7 de agosto de 
2017.
Sala de reuniões da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimen-
to Socioeconômico do Estado do Pará, em 18 de maio de 2021.
JoSÉ fErNaNdo GoMES JÚNior
Presidente da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento So-
cioeconômico do Estado do Pará

Protocolo: 661087
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.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 122/2021 de 27.05.2021. art. 1º dESiGNar o ser-
vidor rodney de aquino oliveira, matrícula n° 57222848/1, Técnico de 
administração e finanças, para responder pelo cargo de GErENTE, GEP-
daS.011.4, durante a licença Prêmio do titular rondy lima araújo, matrí-
cula nº 5924118/1, no período de 07/06/21 a 06/07/21, conforme proces-
so nº 2021/524238. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira – Presidente.

Protocolo: 661134

.

.

aPostiLaMeNto
.

termo de apostilamento nº 01 ao contrato nº 008/2021
contratada: fUNdaÇÃo iNSTiTUTo Para o dESENVolViMENTo da aMa-
ZoNia, cNPJ sob o n° 01.971.267/0001-99.
PaE n° 2021/862114
1. Objeto do termo: Modificação unilateral ao Contrato n° 008/2021.
1.1 o presente instrumento Contratual tem como objetivo a modificação 
unilateral do contrato nº008/2021 registrado e publicado através do n° 
34.576 de 07 de maio de 2021, por parte da administração, visando alterar 
a natureza de despesa conforme descrito abaixo:
72201.23.131.1508.8255 Publicidade das ações do Governo
Natureza da despesa: 335041.00 Patrocínios
fonte: 0261 recursos da adm indireta (próprios)
Pi: 4120008255c
1.2 Ficam ratificadas as demais cláusulas Contratuais não alteradas pelo 
presente apostilamento.
assinatura: 26/05/2021.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 660920

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 121/2021 de 27.05.2021. art. 1º coNcEdEr ao servidor 
ricardo anísio de Souza lima, assessor regional, matrícula: 5931928/2, 
5,5 (cinco e meia) diárias no valor de r$ 1.305,59 (Mil trezentos e cinco 
reais e cinquenta e nove centavos), para realizar visitas técnicas as UdS 
dos municípios de Marabá, Eldorado dos carajás, Parauapebas e canaã 
dos carajás, durante o período de 31/05/2021 a 05/06/2021, conforme 
o processo nº 2021/510442. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira - 
Presidente.

Protocolo: 661129

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto
eXtrato de terMo de aPostiLaMeNto
1º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 07/2017
coNTraTaNTE: NGPM crEdcidadÃo
coNTraTada: SaraM - SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda-ME
da aNoTaÇÃo: repactuação de preços decorrente acordo coletivo de Tra-
balho 2019-2020.
Valor contratado em 2019: r$ 6.185,02 (seis mil, cento e oitenta e cinco 
reais e dois centavos)
Valor repactuado para 2020: r$ 6.433,20 (seis mil, quatrocentos e trinta e 
três reais e vinte centavos)
do diSPoSiTiVo lEGal: § 8º, do art. 65 da lei federal nº 8.666/93.
da raTificaÇÃo: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e 
condições não mencionadas no presente instrumento.
data da assinatura: 25/05/2021
Belém/Pa, 25 de maio de 2021
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral do NGPM credcidadão.

Protocolo: 661043

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de cLassiFicaÇÃo das ProPostas tÉc-
Nicas – toMada de PreÇo 025/2020– cPL/sedoP
objeto: Elaboração dos projetos básicos e executivos para implantação 
dos sistemas de água e de esgotamento sanitário da cidade de Belterra/
Pa; ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Salva-
terra e implantação do sistema de esgotamento sanitário na orla e Praia 
Grande, no município de Salvaterra/Pa; e implantação dos sistemas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário das ilhas do combú, 
Murucutum e grande no município de Belém/Pa.
a comissão Permanente de licitação coMUNica aoS iNTErESSadoS o 
rESUlTado dE claSSificaÇÃo daS ProPoSTaS TÉcNicaS, ENVEloPE 
02 ToMada dE PrEÇo TP 025/2019– cPl/SEdoP, para os efeitos do art. 
109, da lei federal 8.666/93, conforme abaixo:
1 - SaNEViaS coNSUlToria E ProJEToS lTda cNPJ: 08.610.914/0001-
86; claSSificada – NoTa: 100
2 - acQUaTool coNSUlToria S/S lTda – EPP cNPJ: 02.042.399/0001-
07; claSSificada – NoTa: 95
a comissão Permanente de licitação informa que o Parecer Técnico corres-
pondente ao resultado da classificação, está disponível na CPL e poderá ser 
solicitado através do e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
Belém-Pa, 27/05/2021
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 661282
aViso de resULtado de JULGaMeNto de ProPosta de PreÇos 
- toMada de PreÇos tP 009/2021–cPL/sedoP
objeto coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para iMPlaNTaÇÃo dE Micro SiSTEMa SiMPlificado dE áGUa, nos 
Municípios de Trairão, itaituba e rurópolis, neste Estado, conforme especi-
ficações técnicas, planilhas e projetos anexos.
a cPl comunica o resultado de julgamento de proposta de preços, para os 
efeitos do art. 109, da lei 8.666/93, conforme abaixo:
ProPoSTaS claSSificadaS:
loTE i - TrairÃo:
VENcEdora: iMPlac coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda – cNPJ: 
15.263.775/0001-27 – Valor: r$ 293.689,24
loTE ii - iTaiTUBa:
VENcEdora: iMPlac coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda – cNPJ: 
15.263.775/0001-27 – Valor: r$ 293.689,24
loTE iii - rUrÓPoliS:
VENcEdora: iMPlac coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda – cNPJ: 
15.263.775/0001-27 – Valor: r$ 293.689,24
ProPoSTaS dESclaSSificadaS:
loTE i - TrairÃo:
coNSTrUaMa coNSTrUTora aMaZoNaS lTda – cNPJ: 03.729.446/0001-
40
dESiGNE ENGENHaria E SErViÇoS dE coNSTrUÇÕES lTda – cNPJ: 
07.709.325/0001-97
loTE ii - iTaiTUBa:
coNSTrUaMa coNSTrUTora aMaZoNaS lTda – cNPJ: 03.729.446/0001-
40
dESiGNE ENGENHaria E SErViÇoS dE coNSTrUÇÕES lTda – cNPJ: 
07.709.325/0001-97
loTE iii - rUrÓPoliS:
coNSTrUaMa coNSTrUTora aMaZoNaS lTda – cNPJ: 03.729.446/0001-
40
dESiGNE ENGENHaria E SErViÇoS dE coNSTrUÇÕES lTda – cNPJ: 
07.709.325/0001-97
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 27 de maio de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 661286

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo Lici-
tatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
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HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
1. Processo: 2021/244682
2. licitação nº: 007/2021
3. Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica
4. data da adjudicação: 28/05/2021
5. data da Homologação: 28/05/2021
6. objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para a coNS-
TrUÇÃo do HoSPiTal PÚBlico da MUlHEr SENHora dE NaZarÉ No 
MUNicÍPio dE BElÉM, NESTE ESTado.
7. Empresa vencedora adjudicada: QUadra ENGENHaria lTda 
cNPJ: 04.558.805/0001-06 – Valor: r$ 111.167.239,88 (cento e onze mi-
lhões, cento e sessenta e sete mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta 
e oito centavos).
Belém/Pa, 28 de maio de 2021.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 661323

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

3° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 25/2018
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de rio Maria – cNPJ 04.144.176/0001-78
objeto: Pavimentação asfáltica em cBUQ de ruas e avenidas do Setor 
rEMor na Sede do Município de rio Maria, Neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo
Vigência: 20/05/2021 a 16/11/2021
data da assinatura: 20/05/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 660926

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 28/2021
objeto: Prestação de serviços de Engenharia, para elaboração de plani-
lhas de orçamentos, projeto básico e executivo para obras de saneamento, 
utilizando software de gestão de engenharia, com suporte técnico, plane-
jamento e acompanhamento de obras, no Município de Belém, Estado do 
Pará.
Valor Global: r$1.740.156,92 (um milhão e setecentos e quarenta mil e 
cento e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos).
data da assinatura: 27/05/2021.
Classificação do Objeto: Outros.
contratada: Mastersys consultoria de informatica Eireli.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 661119

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 072/2021 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 12/2020 – aSlic, datado de 
04 de agosto de 2020, referente ao Processo Eletrônico nº 2020/561395, 
que trata sobre a designação de comissão Permanente de licitação, bem 
como a necessidade de alteração dos membros.
coNSidEraNdo a necessidade de atualizar a composição dos membros da 
comissão Permanente de licitação,
rESolVE:
1. dESiGNar a advogada liGia doS SaNToS NEVES, matrícula 
nº 57176087, cPf nº 440.068.882-87, o auxiliar Técnico MarcElo fEr-
NaNdES Maia, matrícula nº 57227551, cPf nº 319.356.052-91, o conta-
dor rodolfo JoB dE araÚJo corrEa, matrícula nº 57223785, cPf nº 
657.529.882-68, o Engenheiro civil JoSE fErrEira PUTY, matrícula nº 
3190897, cPf nº 032.913.402-72 e o Gerente de célula Executiva NEY 
fiGUEirEdo SaBaTHE, matrícula nº 5959178, cPf nº 186.628.542-49, 
para, sob a Presidência da primeira, integrarem como Membros Titulares 
da comissão Permanente de licitação.

2. dESiGNar as auxiliares administrativo Maria dE loUrdES 
raiol craVo, matrícula nº 3190790, cPf nº 116.613.992-15 e Maria 
daS GraÇaS raMoS rEBÊlo, matrícula nº 3191478, cPf 089.406.064-
34, para atuarem como Secretárias da referida comissão.
3. ficaM também designados como Membros Suplentes da comis-
são Permanente de licitação, a assessora Técnica adria SUEli PErEira 
E PErEira, matrícula nº 57235164, cPf nº 961.075.532-15, a Engenheira 
civil Márcia criSTiNa BarroSo liMa, matrícula nº 57176102, cPf nº 
429.771.502-34 e o Geógrafo criSTiaNo MalaTo da ENcarNaÇÃo, ma-
trícula nº 51855870, cPf nº 581.065.702-82.
4. o presidente da comissão será substituído por um dos Membros 
Suplentes, na ordem em que figura no artigo 3, em seus afastamentos, 
impedimentos legais ou regulamentares.
5. Esta Portaria terá vigência por um ano, a partir da data de sua 
publicação na Imprensa Oficial do Estado, revogando-se as disposições em 
contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 26 de maio de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 660875

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de sUsPeNsÃo da LicitaÇÃo
regime diferenciado de contratação nº 003/2021
a comissão  de  licitação  Permanente  da  companhia  de  Habitação  do  
Pará (cohab)comunica  que,  por  motivos  de  ordem  técnica,  resolveu 
suspender  a sessão  de  abertura  do  rdc003.2021.  comunicamos  que  
após  os  ajustes necessários, será publicada nova data para realização do 
certame.
Belém, 25 de maio de 2021
lÍGia doS SaNToS NEVES
Presidente da cPl

Protocolo: 660436

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 189 de 27 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 703/2020 de 30.03.2020, publica-
da no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº 2021/524172.
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora diNEUSa JESUS doS SaNToS foNTES, identidade 
funcional nº 57175442/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de 
infraestrutura – Engenharia Mecânica, lotada na diretoria de administra-
ção e finanças – daf, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
02/08/2021 a 31/08/2021, referente ao triênio 01/11/2009 a 31/10/2012.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 27 de maio de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 661067

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato. Nº : 019/2021 - ModalidadE dE liciTa-
ÇÃo : Pregão Eletrônico nº 008/2021 - ParTES: ProdEPa E dBa SUPorTE 
E coNSUlToria lTda - oBJETo: aquisição de switches de acesso para 
uso na manutenção da rede óptica estadual contemplando fornecimen-
to, suporte e garantia - daTa da aSSiNaTUra: 27/05/2021 - ViGÊNcia: 
27/05/2021 a 26/05/2022 - Valor (r$): 120.504,00 - doTaÇÃo orÇa-
MENTária: 23.126.1508.8238 – 449052 - foNTE dE rEcUrSo: 0661 
- ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa 
- ENd. do coNTraTado ananindeua - Pará, rodovia Br 316, nº 501, Km 
8, Ed. Business 316 – sala 303, cep. 67.030-007.

Protocolo: 660109
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.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do terMo aditiVo: 2º - Nº do coNtrato: 011/2020 - Mo-
dalidadE dE liciTaÇÃo: dispensa de licitação nº 003/2020 - ParTES: 
ProdEPa - aSSociaÇÃo ParaENSE dE PorTadorES dE dEficiÊNcia 
- aPPd - oBJETo E JUSTificaTicaTiVa do adiTaMENTo: Prorrogação de 
Prazo de Vigência; reajuste , do Preço e dotação orçamentária - Valor 
(r$): 1.567.896,00 - daTa da aSSiNaTUra: 19/05/2021 - ViGÊNcia do 
adiTaMENTo: 20/05/2021 a 19/05/2022 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 
23.126.1508.8238 – 339037 - foNTE dE rEcUrSo:  0261 -  ordENador 
rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - ENdErEÇo do 
coNTraTado E cEP : Belém - Pará, Magalhães Barata - Passagem alberto 
Engelhard (Vila Teta), Nº. 213, Bairro – São Brás, cEP 66.040-130.

Protocolo: 658845

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2021
ProcESSo (PaE) Nº 2021/36.193
oBJETo: Prestação de serviço de manutenção de sistemas de rádios digi-
tais ponto-a-ponto (PTP) licenciados e não licenciados e de infraestrutura 
de telecomunicações.
EMPrESa VENcEdora: radiocoMM TElEcoMUNicaÇÕES coMÉrcio E 
SErViÇoS EirEli
cNPJ: 02.305.840/0001-98
Valor GloBal do loTE: r$ 1.259.660,00

itens do lote Valor

1 – custo com deslocamento r$ 526.060,00

2 – Manutenção Preventiva r$ 79.900,00

3 – Manutenção corretiva r$ 379.800,00

4 – Manutenção com fornecimento de Materiais r$ 73.900,00

dESPacHo do PrESidENTE: Homologo.
o Pregoeiro

Protocolo: 660973
PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2021
ProcESSo PaE Nº 2021/18.891
oBJETo: registro de preços para aquisição de equipamentos e rádios pon-
to-multiponto (PMP) licenciados e não licenciados para a expansão da rede 
de comunicação de dados do estado do Pará.
PrEÇoS rEGiSTradoS Para: cEraGoN aMÉrica laTiNa lTda.
cNPJ: 00.538.268/0001-81
Valor ToTal rEGiSTrado: r$ 5.646.856,00
lote Único
item 1: rádio Servidor Ponto-multiponto (PMP)
Quantidade: 150
Preço Unitário registrado: r$ 10.998,51
item 2: PoE – Power over Ethernet dc
Quantidade: 70
Preço Unitário registrado: r$ 493,85
item 3: rádio Terminal Ponto-multiponto (PMP)
Quantidade: 300
Preço Unitário registrado: r$ 9.999,00
item 4: PoE – Power over Ethernet ac
Quantidade: 100
Preço Unitário registrado: r$ 423,50
item 5: antena Setorizada 90º
Quantidade: 150
Preço Unitário registrado: r$ 4.499,00
item 6: antena Painel
Quantidade: 300
Preço Unitário registrado: r$ 818,70
dESPacHo do PrESidENTE: Homologo.
o Pregoeiro

Protocolo: 660988

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 155/2021-seeL, de 19 de Maio de 2021.
coNcEdEr à servidora adriEllY dUraNS QUarESMa, matrícula n° 
5946266/2, ocupante do cargo de Gerente, lotada neste órgão, 180 (cen-
to e oitenta) dias de licença Maternidade, no período de 17/05/2021 a 
12/11/2021. ordenador: arlindo Penha da Silva.

Protocolo: 661109

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 163/2021-seeL, de 26 de Maio de 2021.
coNcEdEr, a servidora aNNa EliSa aZEVEdo araUJo, matrícula nº 
5892438/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública: Psicolo-
gia lotada neste órgão, licença para Tratamento de Saúde, no período de 
05/04/2021 a 11/04/2021. ordenador: arlindo Penha da Silva.

Protocolo: 661112

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº. 098/2021-seeL, de 16 de aBriL de 
2021, PUBLicada No doe Nº 34.558, de 20/04/2021.
oNde se LÊ: 05 e ½ diárias aos servidores raYSSa TaliNo fErrEi-
ra, matrícula nº 5937167/2, MaUricio BarrETo da SilVa, matrícula nº 
5901256/1, JacKSoN daiVid SilVa dE SoUZa, matrícula nº 5945683/1 e 
EVaNdro da lUZ riBEiro, matrícula 5309212/1;
Leia-se: 06 e ½ diárias aos servidores MaUricio BarrETo da SilVa, 
matrícula nº 5901256/1, JacKSoN daiVid SilVa dE SoUZa, matrícula nº 
5945683/1;
ordENador: arliNdo PENHa da SilVa.

Protocolo: 661084

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de aNULaÇÃo totaL do Processo LicitatÓrio 
2021/296981: srP7/2021 – PreGÃo 07//2021. oBJETo: aQUi-
SiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo ESPorTiVo ViSaNdo aTENdEr aS 
dEMaNdaS doS ProJEToS E ProGraMaS dESTa SEEl, BEM coMo aS 
coMUNidadES ESPorTiVaS daS 12 rEGiÕES do ESTado do Pará.
Examinados os atos e termos do Processo licitatório SrP7/2021, cujo ob-
jeto foi acima mencionado, conforme requisição desta Secretaria;
coNSidEraNdo a supremacia da administração Pública na condução e 
encerramento dos procedimentos licitatórios em andamento em sua ins-
tância, com fundamento no artigo 49, caput, da lei federal 8.666/93;
coNSidEraNdo a prerrogativa de autotutela da administração Pública de 
rever seus próprios atos para alcançar aspectos de legalidade, e que tem 
o dever de obedecer à Lei e verificar a presença dos pressupostos de vali-
dade dos atos que pratica;
coNSidEraNdo que a administração deve reconhecer e anular de ofício 
seus próprios atos quanto acometidos de vícios de ilegalidade com fulcro 
no artigo 49 da lei 8.666/93, nas súmulas nº 346 e nº 473 do STf;
desta feita, decido pela aNUlaÇÃo ToTal do presente Processo licitatório 
com fundamento no artigo 49 da lei 8.666/93, nas súmulas nº 346 e nº 
473 do STf e demais Princípios Norteadores da administração Pública, do 
Processo licitatório SrP7/2021. E ainda, com fulcro no art. 49, §3º da lei 
8.666/93, dá-se ciência aos licitantes da anulação da presente licitação, 
para que querendo, se possa exercer a ampla defesa e o contraditório, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Por fim, proceda-se a abertura de novo processo licitatório.
Publique-se.
Belém (Pa), 27 de maio de 2021.

Protocolo: 661174
Processo Nº. 2021/516484 – seeL/Pa
oBJETo: “EVENTo ESPorTiVo - rEaliZaÇÃo do SEMiNário dE WUSHU 
KUNGfU (aNaNiNdEUa)”.
ratiFiÇÃo de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico
raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico Nº 
20/2021, nos termos do art. 29 caput e 31, ii da lei n° 13.019/2014 al-
terada pela lei 13.204/2015 e demais legislações aplicáveis. rEcUrSoS 
PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR ratifico a justificativa exarada 
no Parecer Jurídico nº 258/2121-aJUr/SEEl.
Belém, 14 de maio de 2021.
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 661086
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico 
Nº 20/2021
EXErcÍcio: 2021
ProcESSo N°: 2021/516484
daTa dE raTificaÇÃo: 14/05/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 20/2021 TEM Por oBJETo a cE-
lEBraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dE-
SENVolViMENTo da rEaliZaÇÃo do SEMiNário dE WUSHU KUNGfU 
(aNaNiNdEUa)
fUNdaMENTo lEGal: art. 29 caput e 31, ii da lei n° 13.019/2014 e de-
mais legislações aplicáveis.
Valor: r$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, arliNdo PENHa da SilVa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público 
Nº 20/2021, nos termos do art. 29 caput e 31, ii da lei n° 13.019/2014 
visando firmar parceria com FEDERAÇÃO PARAENSE DE ARTES MARCIAIS 
cHiNESaS (fEPaMc), cNPJ Nº 14.180.836/0001-20.

Protocolo: 661082
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eXtrato do terMo de FoMeNto: 20/2021
EXErcÍcio: 2021
ProcESSo N°:2021/516484
daTa dE raTificaÇÃo:14/05/2021
oBJETo:o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 20/2021 TEM Por oBJETo a cE-
lEBraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dE-
SENVolViMENTo do rEaliZaÇÃo do SEMiNário dE WUSHU KUNGfU 
(aNaNiNdEUa).
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 art. 29 caput e 31, ii da 
lei n° 13.019/2014 alterada pela lei 13.204/2015 e demais legislações 
aplicáveis.
ViGÊNcia: 12/06/2021 a 30/06/2021.
oSc: fEdEraÇÃo ParaENSE dE arTES MarciaiS cHiNESaS (fEPaMc), 
cNPJ Nº 14.180.836/0001-20
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317c;
fonte de recursos:0101000000;
Elemento de despesa: 335041
ação: 240355
Pi: 21EMEN00171
Valor: r$ 50.000,00
daTa da aSSiNaTUra: 14/05/2021.
ordENador rESPoNSáVEl: arliNdo PENHa da SilVa

Protocolo: 661058

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 114/GePs/setUr de 26 de Maio de 2021
coNSidEraNdo: os termos do processo 2021/468695. rESolVE: alTE-
rar, por necessidade de serviço deste órgão, o período de gozo de fé-
rias do exercício 2019/2020 da servidora HEliaNE coSTa ESTEVES, mat. 
2013827/1, assist. de Gestão em Turismo, marcadas anteriormente para 
o período para 01 a 15/06/2021, passando para 13 a 27/09/2021. alBiNo 
JoSÉ da SilVa BarBoSa diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 661122

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

errata
.

terMo aditiVo Nº 02/2021
coNTraTo Nº: 040/2017
ProcESSo Nº: 2017/78709- dP/Pa
oNde se LÊ: a contar de 29.05.2020 a 29.05.2021.
Leia-se: a contar de 29.05.2021 a 29.05.2022.
Protocolo: 660471; doE: 34.596 de 27/05/2021

Protocolo: 661142

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº: 030/2021
ProcESSo N. 2020/829258– dP/Pa.
ModalidadE dE liciTaÇÃo: iNEXiGiBilidadE Nº 03/2021-dPE.
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) 
e a empresa iNSTiTUTo BraSilEiro dE dirEiTo dE faMilia - iBdfaM, 
inscrita no cNPJ N.º 02.571.616/0001-48.
oBJETo: o objeto do presente contrato é a PrESTaÇÃo dE SErViÇoS de 
inscrição anual da defensoria Publica ao instituto Brasileiro de direito de 
família - iBdfaM qual lhe dará direito a 03 (três) acessos anuais exclusivos 
à todas as ferramenta ofertadas pelo instituto para atender as necessida-
des da defensoria Publica.
daTa aSSiNaTUra: 27/05/2021. Valor: Global r$ 720,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária.
Programa/Projeto/atividade: 03.128.1492.8740 Natureza de despesa: 
339039 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008740c Gp Pará: 266530. 
Vigência: o prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) 
meses, a partir de sua data de assinatura.
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. rESPoNSáVEl da 
coNTraTada: rodriGo da cUNHa PErEira. cPf/Mf: 319.336.536-04. 
ENdErEÇo da coNTraTada: r. Tenente Brito Melo, nº1215 / 08º andar | 
Santo agostinho | cEP 30.180-070,  Belo Horizonte - MG.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 661147

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico, JUlGaMENTo: MENor PrEÇo Glo-
Bal.
Número: 014/2021-dPE/Pa
Processo nº: 2021/474218-dPE/Pa.
objeto: o objeto da presente licitação é a contratação de empresa espe-
cializada na prestação de SErViÇo dE TElEfoNia fiXa local E ddd, 
com o objetivo de fornecer acesso telefônico para as unidades da defenso-
ria Pública do Estado do Pará (dPE-Pa), conforme condições e exigências 
constantes no Edital e seus anexos.
Entrega do Edital: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br 
ou ainda na defensoria Pública do Estado do Pará sito a rua Padre Pru-
dêncio nº. 154, 2º andar - clcc, campina, Belém – Pará, isento de qual-
quer taxa, mediante a gravação em mídia digital, fornecida pela empresa 
interessada ou por meio de solicitação via e-mail: licitação@defensoria.
pa.def.br.
Edital a partir de: 28/05/2021. local de abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 15/06/2021 Hora da abertura: 10h00min (Horário de 
Brasília). responsável pelo certame: Eduardo Tathuhiro Nakata. ordena-
dor: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. defensor Público-Geral 
do Estado do Pará.

Protocolo: 660941

.

.

coNVÊNio
.

coNVÊNio de cooPeraÇÃo N° 16/2021 – dPe/Pa.
ProcESSo Nº 2021/520451
ParTES: ESTado do Pará - dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará 
(cNPJ/Mf N° 34.639.526/0001-38) E a UNiVErSidadE fEdEral do oES-
TE do Pará – UfoPa (cNPJ/Mf N.º 11.118.393/0001-59).
oBJETo: Este convênio de cooperação objetiva estabelecer as condições 
indispensáveis à viabilização de concessão de estágio de complementação 
educacional, pela defensoria Pública do Estado do Pará, a alunos regu-
larmente matriculados na graduação e Pós – graduação, e com efetiva 
frequência em relação aos cursos e programas de ensino ministrados pela 
instituição de Ensino.
ViGÊNcia: 05 (cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura.
Valor: Não haverá transferência de recursos entre os convenentes.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém – Pa.
daTa da aSSiNaTUra: 26.05.2021.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – 
defensor Público Geral do Estado do Pará
ENdErEÇo coMPlETo daS ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado 
do Pará (Trav. Padre Prudêncio n° 154, comércio, Belém/Pa, cEP: 66019-
080) e a UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – UfoPa (rua Vera 
Paz, s/n – Bairro do Salé, cEP: 68.135 - 110, Santarém, Estado do Pará).

Protocolo: 660951

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/tJPa/2021
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é o registro de Preços 
para aquisição de equipamentos e utensílios de escritório, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, 
anexo i do edital.
SESSÃo PÚBlica: 14/06/2021, às 09h00min, horário de Brasília, no en-
dereço eletrônico http://comprasgovernamentais.gov.br. UaSG do TJ/Pa: 
925942.
Edital disponível em: http://comprasgovernamentais.gov.br e  www.tjpa.
jus.br. informações pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-3184 ou 
e-mail licitacao@tjpa.jus.br.
Belém, 27 de maio de 2021.
Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 661244
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aPostiLaMeNto
.

eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº 011/2021. – o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, neste ato representado pela sua Se-
cretária de administração, dEBora MoraES GoMES, brasileira, servidora pública, portadora da carteira de identidade n°. 1602961 SSP/Pa, inscrita no 
cPf/Mf sob o n°. 257.584.702-87, designada pela PorTaria Nº. 450/2021-GP, publicada no diário de Justiça de 02 de fevereiro de 2021, vem alterar 
e atualizar os servidores responsáveis pela fiscalização dos contratos de informática abaixo relacionados, com fundamento legal no art. 65, § 8º da lei 
8.666/93 e alterações, conforme Pa-MEM-2021/12992.

coNTraTo coNTraTada NoVo GESTor NoVo fiScal dEMaNdaNTE NoVo fiScal TÉcNico

045/2016 oversee Tecnologia e Sistemas ltda. daniel fontes felipe Moraes Retirada do Fiscal Técnico – contratação simples e o gestor já possui o perfil 
técnico.

061/2016 Teltec Solutions ltda. denison Soares arilson Silva claudio cabral

023/2017 Servix José Goyana arilson Silva Retirada do Fiscal Técnico – contratação simples e o gestor já possui o perfil 
técnico.

047/2017 . consórcio construtor datacenter arilson Silva Paulo lourinho Mário Tavares

005/2018 oi – Telefonia fixa. Márcia lobato arilson Silva Jonathas Serra

052/2018 iT Protect Thiago castro arilson Silva Retirada do Fiscal Técnico – contratação simples e o gestor já tem o perfil técnico.

055/2018 Vivo Márcia lobato arilson Silva Retirada do Fiscal Técnico – contratação simples e o gestor já tem o perfil técnico.

061/2018 oracle do Brasil Sistemas ltda. Thalles lima arilson Silva Erick Bol

064/2018 associação Paranaense de cultura - aPc Equipe da Biblioteca Equipe da Biblioteca
 retirada da fiscalização Técnica (Sugestão) – trata-se de uma contratação 

simples, e o cleber rocha permanece atuando como ponto de apoio, tendo inclusive 
elaborado documentos de renovação contratual por demanda da biblioteca.

065/2018 Telemar Norte e leste S/a. (oi) – Telefonia fixa Márcia lobato arilson Silva Jonathas Serra

072/2018 claro S/a denison Soares / cristina Serra arilson Silva cristina Serra

073/2018 oi denison Soares / fábio Venicius arilson Silva fábio Venicius

074/2018 Sodalita arilson Silva Paulo lourinho Mário Tavares

076/2018 oSM Equipe da SGP – conforme sugerido no PMEM-
2021/08054. Equipe da SGP Nerylena assunção

  084/2018 lanlink daniel fontes felipe Moraes anderson figueiredo e Sandro Martins

085/2018 ParS Paulo lourinho arilson Silva Henrique carvalho

001/2019 lanlink felipe Moraes felipe Moraes ramon Nascimento, Bruno Vieira, denison Soares (obs: retirar a Márcia lobato)

002/2019 oi denison Soares arilson Silva
 

cristina Serra

003/2019 claro denison Soares arilson Silva cristina Serra

029/2019 Qubo Tecnologia e Sistemas ltda. José Goyana arilson Silva
 

Retirada do Fiscal Técnico – contratação simples e o gestor já tem o perfil técnico.

043/2019 XP oN consultoria ltda. daniel fontes felipe Moraes  Retirada do Fiscal Técnico – contratação simples e o gestor já tem o perfil técnico.

051/2019 Stoque felipe freitas (conforme sugerido no Pa-
MEM-2021/08054). Bruno Vieira Retirada do Fiscal Técnico (contratação simples e o gestor já tem o perfil técnico).

056/2019 NcT informática ltda claudio cabral arilson Silva Retirada do Fiscal Técnico (contratação simples e o gestor já tem o perfil técnico).

057/2019 NcT informática ltda claudio cabral arilson Silva Retirada do Fiscal Técnico (contratação simples e o gestor já tem o perfil técnico).

002/2020 Serventec Bruno Vieira felipe Moraes (conforme sugerido no Pa-
MEM-2021/08054). Retirada do Fiscal Técnico (contratação simples e o gestor já tem o perfil técnico).

018/2020 lenovo Paulo lourinho arilson Silva  Retirada do Fiscal Técnico (contratação simples e o gestor já tem o perfil técnico).

040/2020 Prodepa denison Soares arilson Silva davison Guimarães

041/2020 Microsens Bruno Vieira   Marcus Neves Retirada do Fiscal Técnico (contratação simples e o gestor já tem o perfil técnico).

042/2020 Gl - Eletro Bruno Vieira Marcus Neves Retirada do Fiscal Técnico (contratação simples e o gestor já tem o perfil técnico).

043/2020 NorthWare Bruno Vieira Marcus Neves Retirada do Fiscal Técnico (contratação simples e o gestor já tem o perfil técnico).

044/2020 Torino Bruno Vieira Marcus Neves Marcus Neves

008/2021 resource rodrigo Medeiros cleber rocha (conforme sugerido no Pa-
MEM-2021/08054). cleber rocha

009/2021 drive a José Goyana arilson Silva Retirada do Fiscal Técnico (contratação simples e o gestor já tem o perfil técnico).

Belém, 26 de maio de 2021. // dEBora MoraES GoMES –  Secretária de administração.
Protocolo: 660742

t.
.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a publicação nº 543386(Protocolo), do Diário Oficial nº. 34.204 de 05/05/2020 – Referente ao 1º Termo Aditivo ao Convênio nº. 
020/2019//TJPa// Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o Tribunal de Justiça do distrito federal e dos Territórios // objeto: objeto a cooperação 
e o intercâmbio na área de Tecnologia da informação entre os partícipes para viabilizar a cessão do código-fonte e documentações do aplicativo E-SaPrE, 
bem como estabelecer a colaboração técnica entre os partícipes..//objeto do aditivo: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses// Por 
razões de interesse público, conforme decisão da Presidência deste TJPa// desembargadora Presidente celia regina de lima Pinheiro.

Protocolo: 661131
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oUtras MatÉrias
.

Poder JUdiciÁrio

reLatÓrio de GestÃo FiscaL

deMoNstratiVo de desPesa coM PessoaL

orÇaMeNtos FiscaL e da seGUridade sociaL

Maio de 2020 a aBriL de 2021

rGF - aNeXo i  ( LrF art 55, inciso i, alinea “a” )

dESPESaS coM PESSoal

  dESPESaS EXEcUTadaS

  ÚlTiMoS 12 MESES

  liQUidadaS iNScriTaS 
EM rESToS a 
PaGar NÃo 
ProcESSa-

doS (b)

Mai/20 JUN/20 JUl/20 aGo/20 SET/20 oUT/20 NoV/20 dEZ/20 JaN/21 fEV/21 Mar/21 aBr/21
ToTal ( ÚlTiMoS 12 

MESES)  (a)

dESPESa BrUTa coM PESSoal (i) 89.436.542,23 83.018.568,64 113.023.362,54 79.027.307,79 109.217.512,97 91.211.695,96 95.899.971,52 181.781.542,93 92.717.635,82 94.376.877,54 92.042.166,27 91.109.359,70 1.212.862.543,91  

PESSoal aTiVo 75.903.204,05 67.610.624,01 98.653.533,91 63.720.080,48 94.941.949,72 76.880.698,13 77.207.335,89 156.571.857,95 77.687.762,46 79.536.465,27 77.092.679,98 76.530.727,54 1.022.336.919,39  

Vencimentos, Vantagens e outras despesas 
Variáveis

65.015.809,63 50.603.514,62 70.374.280,78 54.744.090,64 68.985.175,65 63.178.663,50 63.267.366,86 127.566.706,52 65.083.635,84 65.484.940,78 63.116.693,07 62.655.834,31 820.076.712,20  

obrigações Patronais 
  

10.887.394,42
  

17.007.109,39
  28.279.253,13   8.975.989,84   25.956.774,07

  
13.702.034,63

  13.939.969,03   29.005.151,43
  

12.604.126,62
  

14.051.524,49
  

13.975.986,91
  

13.874.893,23
202.260.207,19  

Benefícios Previdenciários   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 0,00  

PESSoal iNaTiVo E PENSioNiSTaS 13.533.338,18 15.407.944,63 14.369.828,63 15.307.227,31 14.275.563,25 14.330.997,83 18.692.635,63 25.209.684,98 15.029.873,36 14.840.412,27 14.949.486,29 14.578.632,16 190.525.624,52  

aposentadorias, reservas e reformas
  

10.410.743,77
  

12.274.501,28
  11.272.462,05

  
12.210.499,27

  11.173.500,95
  

11.243.084,37
  11.414.272,97   22.197.711,07

  
11.563.504,84

  
11.469.838,96

  
11.403.105,43

  
11.256.401,44

147.889.626,40  

Pensões   3.122.594,41   3.133.443,35   3.097.366,58   3.096.728,04   3.102.062,30   3.087.913,46   7.278.362,66   3.011.973,91   3.466.368,52   3.370.573,31   3.546.380,86   3.322.230,72 42.635.998,12  

outros Benefícios Previdenciários   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 0,00  

outras despesas de pessoal decorrentes de 
contrato de terceirização ou de contratação de 

forma indireta  (§ 1º do art. 18 da lrf)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

dESPESaS NÃo coMPUTadaS ii  (§ 1º do 
art. 19 da lrf)

14.268.907,32 15.757.058,52 14.648.157,28 15.584.313,13 14.915.472,31 14.689.120,89 19.337.789,89 26.903.385,54 16.571.473,24 16.235.213,11 15.726.037,38 14.964.049,76 199.600.978,37  

indenizações por demissão e incentivos a 
demissão Voluntária 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 decorrentes de decicisão Judicial de periodo 
anterior ao da apuração

74.288,50 76.871,87 77.123,90 77.123,90 77.123,90 94.462,97 199.403,30 99.701,65 100.931,84 100.931,84 100.931,84 100.931,84 1.179.827,35  

 despesas de Exercícios anteriores de periodo 
anterior ao da apuração

1.119.383,28 704.107,34 610.006,99 552.128,89 893.703,77 583.619,09 856.701,49 1.926.742,65 1.977.260,71 1.782.502,31 1.139.057,20 711.531,79 12.856.745,51  

inativos e Pensionistas com rec. Vinculados 13.075.235,54 14.976.079,31 13.961.026,39 14.955.060,34 13.944.644,64 14.011.038,83 18.281.685,10 24.876.941,24 14.493.280,69 14.351.778,96 14.486.048,34 14.151.586,13 185.564.405,51  

despesa líquida com Pessoal (iii) = (i - ii) 75.167.634,91 67.261.510,12 98.375.205,26 63.442.994,66 94.302.040,66 76.522.575,07 76.562.181,63 154.878.157,39 76.146.162,58 78.141.664,43 76.316.128,89 76.145.309,94 1.013.261.565,54  

 

aPUraÇÃo do cUMPriMENTo do liMiTE 
lEGal

Valor % SoBrE  a rcl  aJUSTada

 rEc. corrENTE lÍQUida  - rcl  (iV) 25.181.260.033,41  

( - ) Transferência obrigatória da União relativa 
às emendas individuais  (art. 166-a, § 1º, 

da cf) (iV)
4.990.000,00  

= rEc. corrENTE lÍQUida aJUSTada Para 
cálcUlo doS lÍMiTES dE ENdiVidaMENTo 

(V)=(iii-iV)
25.176.270.033,41  

( - ) Transferência obrigatória da União relativa 
às emendas individuais  (art. 166-a, § 16, 

da cf) (Vi)
209.911.805,00  

= rEc. corrENTE lÍQUida aJUSTada 
(Vii)=(V-Vi)

24.966.358.228,41  

dESPESa ToTal coM PESSoal - dTP (Vii) 
= (iiia +  iiib)

1.013.261.565,54 4,06

liMiTE MáXiMo (Viii)  (incisos i, ii e iii do 
art. 20 da lrf) 

1.497.981.493,70 6,00

liMiTE PrUdENcial  (iX) = (0,95 x Viii)  ( 
parágrafo único do art.22 da lrf) 

1.423.082.419,02 5,70

liMiTE dE alErTa (X)  = (0,90 x Viii)  (inciso 
ii do § 1º do art.59 da lrf) 

1.348.183.344,33 5,40

foNTE Sistema SiafEM. Unidades responsáveis TJE, data da emissão 12/05/2021

cElia rEGiNa dE liMa PiNHEiro

Presidente

MiGUEl lUciValdo alVES SaNToS      TiaGo SilVa GUiMarÃES

Secretário de Planejamento, coordenação e finanças      Secretário de controle interno

Protocolo: 661110
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LeGisLatiVo
.

asseMBLeia LeGisLatiVa
do estado do ParÁ

.

ato da Mesa Nº 076/ 2021-Md/aL
iNSTiTUi a coMiSSÃo PErMaNENTE dE liciTaÇÃo da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, dESiGNa SEUS MEMBroS E dá oUTraS 
ProVidENciaS.
a MESa dirETora da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, No USo dE SUaS aTriBUiÇÕES lEGaiS E rEGiMENTaiS.
rESolVE:
art. 1º - ficam designados os servidores da assembleia legislativa do Estado do Pará a seguir relacionados para comporem a comissão Permanente de 
licitação: MarcElo GoMES PiNHEiro, matricula nº 26662, JardEl rodriGUES da SilVa, matricula nº 16118, clEidE HoNoriNa calViNHo MENdES, 
matricula nº 58, alda coNcEiÇÃo daNTaS dE SoUZa TocaNTiNS, matricula nº 24977 e EliNaldo oliVEira da SilVa, matricula nº 11835, designados 
para comporem a comissão na condição de membros.
Parágrafo Único – o servidor Marcelo Gomes Pinheiro, matricula nº 26662, atuará como Presidente.
 art. 2º - Aos servidores será atribuída a Gratificação prevista no art. 132, VI, combinado com o art. 139, ambos da Lei nº 5.810, de 24.01.94, na base 
de 100% (cem por cento) sobre o vencimento do cargo que ocupa, conforme o ato da Mesa nº 77/2013-Md/al.
art. 3º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
MESa dirETora da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, EM 03 dE MarÇo dE 2021.         
deputado fraNciSco MElo - cHicÃo
                  Presidente
deputada Profª NilSE PiNHEiro                       deputada dilVaNda faro 
             1ª Secretária                                                2º Secretário 
ato da Mesa Nº 078/ 2021-Md/aL
iNSTiTUi a coMiSSÃo dE liciTaÇÃo Na ModalidadE PrEGÃo da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, dESiGNa SEUS MEMBroS E dá 
oUTraS ProVidENciaS.
a MESa dirETora da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, No USo dE SUaS aTriBUiÇÕES lEGaiS E rEGiMENTaiS.
rESolVE:
art. 1º - ficam designados os servidores da assembleia legislativa do Estado do Pará a seguir relacionados para comporem a comissão de licitação na 
Modalidade Pregão: GUSTaVo dE cáSSio cordoVil carValHo, matricula nº 11785, Maria roSa da SilVa MEdEiroS, matricula nº 335 e aNa PaUla 
loPES do aMaral, matricula nº 438, designados para comporem a comissão na condição de membros.
Parágrafo Único – o servidor Gustavo de cássio cordovil carvalho, matricula nº 11785, atuará como Pregoeiro.
 Art. 2º - Aos servidores será atribuída a Gratificação prevista no art. 132, VI, combinado com o art. 139, ambos da Lei nº 5.810, de 24.01.94, na base 
de 100% (cem por cento) sobre o vencimento do cargo que ocupa, conforme o ato da Mesa nº 77/2013-Md/al.
art. 3º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
MESa dirETora da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, EM 03 dE MarÇo dE 2021.         
deputado fraNciSco MElo - cHicÃo
                  Presidente
deputada Profª NilSE PiNHEiro                         deputada dilVaNda faro 
             1ª Secretária                                                2º Secretário                                                                              

                                                                             Protocolo: 661351

triBUNais de coNtas
.

triBUNaL de coNtas dos 
MUNicÍPios do estado do ParÁ

.

estado do ParÁ – Poder LeGisLatiVo
triBUNaL de coNtas dos MUNicÍPios
reLatÓrio de GestÃo FiscaL
deMoNstratiVo da desPesa coM PessoaL
orÇaMENToS fiScal E da SEGUridadE Social
Maio/2020 a aBril/2021
rGf - aNEXo 1 (lrf, art. 55, inciso i, alínea “a”) r$ 1,00

dESPESa coM 
PESSoal

dESPESaS EXEcUTadaS
(Últimos 12 Meses)

liQUidadaS
 

iNScriTaS EM
rESToS a 

PaGar
NÃo

ProcESSa-
doS¹ (b)

Mai/20 JUN/20 JUl/20 aGo/20 SET/20 oUT/20 NoV/20 dEZ/20 JaN/21 fEV/21 Mar/21 aBr/21
ToTal

(ÚlTiMoS
12 MESES) (a)

dESPESa BrUTa 
coM PESSoal (i) 11.862.562,80 11.786.250,28 11.814.486,83 11.724.918,32 12.229.187,27 12.176.878,24 12.206.496,60 22.589.860,58 12.345.145,63 12.341.674,59 12.237.762,42 12.006.384,78 155.321.608,34

  

Pessoal ativo 9.781.453,61 9.705.761,24 9.703.970,90 9.630.178,89 10.117.407,74 10.067.455,64 10.045.057,32 18.649.610,12 10.200.840,41 10.158.957,14 10.140.952,76 9.883.270,96 128.084.916,73  
Vencimentos, 

Vantagens e outras 
despesas Variáveis

8.091.579,84 8.017.270,20 8.025.793,18 7.952.089,27 8.443.219,29 8.392.432,66 8.352.138,24 15.310.224,29 8.542.354,79 8.509.367,31 8.490.687,63 8.238.401,36 106.365.558,06  

obrigações 
Patronais 1.689.873,77 1.688.491,04 1.678.177,72 1.678.089,62 1.674.188,45 1.675.022,98 1.692.919,08 3.339.385,83 1.658.485,62 1.649.589,83 1.650.265,13

 
1.644.869,60

 
21.719.358,67

  

Pessoal inativo e 
Pensionistas 2.081.109,19 2.080.489,04 2.110.515,93 2.094.739,43 2.111.779,53 2.109.422,60 2.161.439,28 3.940.250,46 2.144.305,22 2.182.717,45 2.096.809,66

 
2.123.113,82

 
27.236.691,61

  

aposentadorias, re-
serva e reformas 1.652.399,91 1.651.779,76 1.653.377,99 1.637.601,49 1.667.317,65 1.664.960,72 1.658.894,72 3.140.579,52 1.713.940,47 1.745.523,79 1.676.092,91

 
1.688.301,75

 
21.550.770,68

  

Pensões 428.709,28 428.709,28 457.137,94 457.137,94 444.461,88 444.461,88 502.544,56 799.670,94 430.364,75 437.193,66 420.716,75
 

434.812,07
 

5.685.920,93
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outras despesas de 
Pessoal decorrentes 

de contratos de 
Terceirização ou 
de contratação 

de forma indireta 
(§ 1º do art. 18 

da lrf)

              

despesa com Pes-
soal não Executada 
orçamentariamente

              

dESPESaS NÃo 
coMPUTadaS coM 

irrf
1.768.590,38 1.772.894,52 1.783.711,18 1.773.369,94 1.820.828,00 1.839.631,42 1.830.185,65 3.612.721,85 0,00 0,00 0,00 0,00 16.201.932,94

  

imposto de renda 
(resolução n° 
16.769 – TcE)

1.768.590,38 1.772.894,52 1.783.711,18 1.773.369,94 1.820.828,00 1.839.631,42 1.830.185,65 3.612.721,85 0,00 0,00 0,00 0,00 16.201.932,94
  

dESPESaS NÃo 
coMPUTadaS (ii) 
(§ 1º do art. 19 

da lrf)

1.987.345,33 2.028.369,56 2.007.982,98 1.976.008,29 1.972.852,00 1.987.815,41 2.032.918,44 4.460.571,77 1.961.816,57 2.074.451,68 2.142.174,70
 

2.117.092,29
 

26.749.399,02
  

indenizações por 
demissão e incen-
tivos à demissão 

Voluntária

23.641,48 2.859,93 614,26 0,00 0,00 39.293,32 42.329,31 104.782,19 136.331,87 69.852,03 177.991,48
 

248.613,31
 

846.309,18
  

decorrentes de 
decisão Judicial de 
Período anterior ao 

da apuração

            0,00
  

despesas de Exer-
cícios anteriores de 
Período anterior ao 

da apuração

231.989,72 223.847,87 196.106,64 163.866,97 173.853,14 149.005,44 177.337,63 687.808,31 23.502,80 208.152,13 177.095,92 94.052,18 2.506.618,75
  

inativos e Pensio-
nistas com recursos 

Vinculados
1.731.714,13 1.801.661,76 1.811.262,08 1.812.141,32 1.798.998,86 1.799.516,65 1.813.251,50 3.667.981,27 1.801.981,90 1.796.447,52 1.787.087,30 1.774.426,80 23.396.471,09

  

dESPESa lÍQUida 
coM PESSoal (iii) 

= (i - ii)
8.106.627,09 7.984.986,20 8.022.792,67 7.975.540,09 8.435.507,27 8.349.431,41 8.343.392,51 14.516.566,96 10.383.329,06 10.267.222,91 10.095.587,72 9.889.292,49 112.370.276,38

  

 

aPUraÇÃo do cUMPriMENTo do liMiTE lEGal
 

Valor
 -

rEcEiTa corrENTE lÍQUida - rcl (iV)
 25.181.260.033,41 -

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a, 
§ 1º, da cf) (V)

 
4.990.000,00 -

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, 
§ 16 da cf) (Vi)

 
209.911.805,00 -

rEcEiTa corrENTE lÍQUida aJUSTada Para cálcUlo doS liMiTES da dESPESa 
coM PESSoal (Vii) = (iV - V - Vi) 24.966.358.228,41 -

dESPESa ToTal coM PESSoal - dTP (Viii) = (iii a + iii b)
 112.370.276,38 0,45

liMiTE MáXiMo (iX) (incisos i, ii e iii, art. 20 da lrf)
 149.798.149,37 0,60

liMiTE PrUdENcial (X) = (0,95 x iX) (parágrafo único do art. 22 da lrf)
 142.308.241,90 0,57

liMiTE dE alErTa (Xi) = (0,90 x iX) (inciso ii do §1º do art. 59 da lrf)
 134.818.334,43 0,54

foNTE: SiafEM, diror/diorf, 23/05/2021 e 10h00m.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 
31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente 
no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NoTa 1: foi deduzido em Vencimentos e Vantagens, o montante de r$ 161.948,03, nos meses: Jun-r$36.335,48; Jul-r$22.334,78; ago-r$3.500,00; 
Set-r$7.200,00; out-r$16.000,70; fev-r$ 76.577,77) e em obrigações Patronais (fev-r$ 14.520,21), totalizando r$ 176.468,94, referente ao ingresso 
intempestivo de valores correspondentes a servidores cedidos, dos exercícios de 2018 e 2020.
NoTa 2 : No período de mai a dez/20, a despesa com Pessoal obedece a resolução nº 16.769/03 do TcE/Pa. Em observância a lei complementar nº 178, 
de 13/01/21, o irrf deixou de ser deduzido da despesa Total de Pessoal.
Mara lÚcia BarBalHo da crUZ
conselheira Presidente
adÉlia MoNTEiro
diretora de orçamento e finanças
ariSTidES PiNHEiro GoMES NETo
coordenador de controle interno

Protocolo: 661080
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triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

Maio dE 2020 a aBril dE 2021

 rGf - aNEXo 1 (lrf, art. 55, inciso i, alínea "a") r$ 1,00

iNscritas eM
totaL  restos a PaGar

(ÚLtiMos NÃo 
12 Meses)  Processados

(a) (b)
dESPESa BrUTa coM PESSoal (i) 14.160.714,75 13.993.139,45 14.670.891,09 14.555.653,59 15.386.515,49 15.199.951,16 15.051.617,81 30.429.682,93 14.479.476,86 14.377.907,23 15.188.660,46 15.254.082,57 192.748.293,39

    Pessoal ativo 10.542.852,34 10.438.036,53 10.734.320,63 10.837.081,56 11.682.599,20 11.432.547,18 11.285.852,85 23.321.057,71 10.637.480,17 10.541.291,16 11.210.218,82 11.287.151,25 143.950.489,40
      Vencimentos, Vantagens e outras despesas Variáveis 8.580.094,19 8.502.378,49 8.766.448,80 8.848.796,20 9.662.586,47 9.440.372,76 9.304.560,34 19.403.346,72 8.672.296,44 8.581.323,22 9.160.828,88 9.280.298,00 118.203.330,51
      obrigações Patronais 1.962.758,15 1.935.658,04 1.967.871,83 1.988.285,36 2.020.012,73 1.992.174,42 1.981.292,51 3.917.710,99 1.965.183,73 1.959.967,94 2.049.389,94 2.006.853,25 25.747.158,89
      Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Pessoal inativo e Pensionistas 3.617.862,41 3.555.102,92 3.936.570,46 3.718.572,03 3.703.916,29 3.767.403,98 3.765.764,96 7.108.625,22 3.841.996,69 3.836.616,07 3.978.441,64 3.966.931,32 48.797.803,99
      aposentadorias, reserva e reformas 2.779.846,76 2.761.440,01 3.083.990,16 2.879.693,85 2.885.137,72 2.940.605,71 2.937.984,73 5.422.077,67 3.014.216,46 3.008.835,84 3.122.505,92 3.122.990,92 37.959.325,75
      Pensões 838.015,65 793.662,91 852.580,30 838.878,18 818.778,57 826.798,27 827.780,23 1.686.547,55 827.780,23 827.780,23 855.935,72 843.940,40 10.838.478,24
      outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de 
contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da lrf) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    despesa com Pessoal não Executada orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dESPESaS NÃo coMPUTadaS coM irrf (ia)  (resolução TcE nº 16.769/03) 2.050.155,77 2.023.694,63 2.058.874,00 2.075.727,53 2.127.742,22 2.106.206,10 2.094.793,27 4.116.003,86 0,00 0,00 0,00 0,00 18.653.197,38
   imposto de renda retido na fonte 2.050.155,77 2.023.694,63 2.058.874,00 2.075.727,53 2.127.742,22 2.106.206,10 2.094.793,27 4.116.003,86 0,00 0,00 0,00 0,00 18.653.197,38

dESPESaS NÃo coMPUTadaS (ii) (§ 1º do art. 19 da lrf) 2.225.318,06 2.251.720,45 2.254.117,27 2.281.572,20 2.383.044,44 2.435.553,77 2.351.651,89 9.309.173,80 2.332.514,44 2.232.732,48 2.478.360,67 2.423.642,50 34.959.401,97
indenizações por demissão e incentivos à demissão Voluntária 29.084,21 25.634,66 24.338,91 68.370,79 128.043,18 130.194,32 116.980,50 468.872,44 23.820,44 30.572,78 284.692,99 120.892,60 1.451.497,82
decorrentes de decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
despesas de Exercícios anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 25.184,15 0,00 0,00 0,00 0,00 4.397.192,22 0,00 0,00 0,00 0,00 4.422.376,37
inativos e Pensionistas com recursos Vinculados 2.196.233,85 2.226.085,79 2.204.594,21 2.213.201,41 2.255.001,26 2.305.359,45 2.234.671,39 4.443.109,14 2.308.694,00 2.202.159,70 2.193.667,68 2.302.749,90 29.085.527,78

dESPESa lÍQUida coM PESSoal (iii) = (i - ia - ii) 9.885.240,92 9.717.724,37 10.357.899,82 10.198.353,86 10.875.728,83 10.658.191,29 10.605.172,65 17.004.505,27 12.146.962,42 12.145.174,75 12.710.299,79 12.830.440,07 139.135.694,04

aPUraÇÃo do cUMPriMeNto do LiMite LeGaL
rEcEiTa corrENTE lÍQUida - rcl (iV)
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a, § 1º, da cf) (V   
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da cf) (Vi)
rEcEiTa corrENTE lÍQUida aJUSTada Para cálcUlo doS liMiTES da dESPESa coM PESSoal (       
dESPESa ToTal coM PESSoal - dTP (Viii) = (iii a + iii b)
liMiTE MáXiMo (iX) (incisos i, ii e iii, art. 20 da lrf) 
liMiTE PrUdENcial (X) = (0,95 x iX) (parágrafo único do art. 22 da lrf) 
liMiTE dE alErTa (Xi) = (0,90 x iX) (inciso ii do §1º do art. 59 da lrf) 

Maria de lourdes lima de oliveira
           Presidente do TcE-Pa

              Gilberto Jáder Serique             Matheus amaral Bonna
       Secretário de administração                 Secretário de controle interno

ESTado do Pará - PodEr lEGiSlaTiVo
TriBUNal dE coNTaS do ESTado do Pará
rElaTÓrio dE GESTÃo fiScal
deMoNstratiVo da desPesa coM PessoaL 
orÇaMENToS fiScal E da SEGUridadE Social

desPesa coM PessoaL
Mai/20 Jun/20 Jul/20 ago/20 set/20 out/20 Nov/20

4.990.000,00                       -

dez/20 Jan/21 Fev/21 Mar/21 abr/21

% soBre a rcL aJUstada
25.181.260.033,41           -

209.911.805,00                    -
24.966.358.228,41           -

139.135.694,04                    0,56
241.740.096,32                    0,97
229.653.091,50                    0,92
217.566.086,69                    0,87

foNTE: Sistemas Bo, SiafEM, SEfa. Unidade responsável: coordenadoria de contabilidade/diretoria de finanças. data da emissão: 19/05/2021 e hora de emissão: 14h. 
 1. os valores da receita corrente líquida (rcl) e  rcl ajustada foram fornecidos pela Secretaria de fazenda do Estado do Pará;
 2. Por motivo de dificuldade operacional em reconhecer o período de referência de alguns valores relativos às despesas de exercícios anteriores do ano de 2021, as deduções dos valores registrados ocorrerão no último mês do exercício financeiro, conforme prevê o Manual de demostrativos fiscais;
 3. Não computadas as despesas com irrf, no período de maio a dezembro/2020, em conformidade com a resolução TcE n° 16.769/03.
 4. a partir do 1º Quadrimestre de 2021, passa-se a atender o estabelecido na lei complementar nº 178/2021.

Protocolo: 660863
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Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação atualizada  Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

oUTraS dESPESaS corrENTES 482.260,00                   -                    482.260,00                13.500,00               32.200,00                       13.767,14               28.267,15             450.060,00                
PESSoal E ENcarGoS SociaiS 153.063.019,30             -                    153.063.019,30         20.465.872,64        44.141.785,76                22.497.370,07        43.676.141,40      108.921.233,54         
Soma: 153.545.279,30             -                    153.545.279,30         20.479.372,64        44.173.985,76                22.511.137,21        43.704.408,55      109.371.293,54         

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação atualizada  Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

iNVESTiMENToS 15.000,00                     -                    15.000,00                 -                                 -                       15.000,00                 
oUTraS dESPESaS corrENTES 859.200,00                   -                    859.200,00                -                                 -                       859.200,00                

Soma: 874.200,00                   -                    874.200,00                -                                 -                       874.200,00                

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação atualizada  Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

oUTraS dESPESaS corrENTES 308.105,41                   -                    308.105,41                7.642,91                12.882,91                       7.642,91                 7.882,91               295.222,50                
Soma: 308.105,41                   -                    308.105,41                7.642,91                12.882,91                       7.642,91                 7.882,91               295.222,50                

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação atualizada  Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

oUTraS dESPESaS corrENTES 14.899.960,00               -                    14.899.960,00           1.973.000,00          3.925.360,00                  1.938.894,07          3.884.390,07        10.974.600,00           
Soma: 14.899.960,00               -                    14.899.960,00           1.973.000,00          3.925.360,00                  1.938.894,07          3.884.390,07        10.974.600,00           

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação atualizada  Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

PESSoal E ENcarGoS SociaiS 15.611.664,13               -                    15.611.664,13           7.939.694,41          15.611.664,13                7.938.463,79          15.610.433,51      -                            
Soma: 15.611.664,13               -                    15.611.664,13           7.939.694,41          15.611.664,13                7.938.463,79          15.610.433,51      -                            

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação atualizada  Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

PESSoal E ENcarGoS SociaiS 13.552,21                     -                    13.552,21                 6.909,17                13.552,21                       6.909,17                 13.552,21             -                            
Soma: 13.552,21                     -                    13.552,21                 6.909,17                13.552,21                       6.909,17                 13.552,21             -                            

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação atualizada  Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

iNVESTiMENToS 3.640.768,67                -                    3.640.768,67             7.580,00                        7.580,00               3.633.188,67             
oUTraS dESPESaS corrENTES 1.511.590,00                -                    1.511.590,00             (0,01)                      82.715,42                       17.384,90               44.682,38             1.428.874,58             

Soma: 5.152.358,67                -                    5.152.358,67             (0,01)                      90.295,42                       17.384,90               52.262,38             5.062.063,25             

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação atualizada  Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

iNVESTiMENToS 50.000,00                     -                    50.000,00                 -                         4.290,00                        -                         4.290,00               45.710,00                 
oUTraS dESPESaS corrENTES 4.000.000,00                -                    4.000.000,00             308.639,00             1.251.339,00                  626.084,82             1.251.205,71        2.748.661,00             

Soma: 4.050.000,00                -                    4.050.000,00             308.639,00             1.255.629,00                  626.084,82             1.255.495,71        2.794.371,00             

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação atualizada  Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

iNVESTiMENToS 6.000,00                       -                    6.000,00                   -                                 -                       6.000,00                   
oUTraS dESPESaS corrENTES 244.000,00                   -                    244.000,00                -                                 -                       244.000,00                

Soma: 250.000,00                   -                    250.000,00                -                                 -                       250.000,00                

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação atualizada  Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

iNVESTiMENToS 50.000,00                     -                    50.000,00                 -                                 -                       50.000,00                 
oUTraS dESPESaS corrENTES 350.000,00                   -                    350.000,00                102.000,00             116.000,00                     12.000,00               14.000,00             234.000,00                

Soma: 400.000,00                   -                    400.000,00                102.000,00             116.000,00                     12.000,00               14.000,00             284.000,00                

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação atualizada  Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

iNVESTiMENToS 10.000,00                     -                    10.000,00                 493,00                   493,00                           493,00                    493,00                  9.507,00                   
oUTraS dESPESaS corrENTES 140.000,00                   -                    140.000,00                24.167,32               94.181,42                       53.143,48               68.223,84             45.818,58                 

Soma: 150.000,00                   -                    150.000,00                24.660,32               94.674,42                       53.636,48               68.716,84             55.325,58                 

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação atualizada  Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

iNVESTiMENToS 60.000,00                     -                    60.000,00                 -                                 -                       60.000,00                 
oUTraS dESPESaS corrENTES 440.000,00                   -                    440.000,00                -                                 -                       440.000,00                

Soma: 500.000,00                   -                    500.000,00                -                                 -                       500.000,00                

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação atualizada  Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

iNVESTiMENToS 10.000,00                     -                    10.000,00                 -                                 -                       10.000,00                 
oUTraS dESPESaS corrENTES 90.000,00                     -                    90.000,00                 -                                 -                       90.000,00                 

Soma: 100.000,00                   -                    100.000,00                -                                 -                       100.000,00                

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação atualizada  Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

iNVESTiMENToS 300.000,00                   -                    300.000,00                -                                 -                       300.000,00                
oUTraS dESPESaS corrENTES 2.542.386,75                -                    2.542.386,75             253.152,83             428.379,55                     217.367,03             352.115,82           2.114.007,20             

Soma: 2.842.386,75                -                    2.842.386,75             253.152,83             428.379,55                     217.367,03             352.115,82           2.414.007,20             

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação atualizada  Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

iNVESTiMENToS 3.570.700,00                -                    3.570.700,00             32.999,00               59.211,00                       49.411,00               59.211,00             3.511.489,00             
oUTraS dESPESaS corrENTES 2.255.000,00                -                    2.255.000,00             15.650,00               45.154,41                       14.372,41               14.372,41             2.209.845,59             

Soma: 5.825.700,00                -                    5.825.700,00             48.649,00               104.365,41                     63.783,41               73.583,41             5.721.334,59             

Nome Grupo despesa  dotação inicial Variações  dotação atualizada  Empenhado no 
Bimestre 

 Empenhado até o 
Bimestre 

 liquidado no 
Bimestre 

 liquidado até o 
bimestre 

 dotação disponível 

iNVESTiMENToS 386.960,00                   -                    386.960,00                7.837,87                23.764,77                       3.935,00                 17.681,90             363.195,23                
oUTraS dESPESaS corrENTES 12.586.238,44               -                    12.586.238,44           1.670.722,87          3.102.317,31                  1.329.573,62          2.426.886,71        9.483.921,13             

Soma: 12.973.198,44               -                    12.973.198,44           1.678.560,74          3.126.082,08                  1.333.508,62          2.444.568,61        9.847.116,36             
ToTal GEral 217.496.404,91             -                    217.496.404,91         32.822.281,01        68.952.870,89                34.726.812,41        67.481.410,02      148.543.534,02         

ana lúcia Silva de alencar
coord.de contabilidade crc/Pa-010618/o-0

01032145585810000 - implementação de ações de Promoção ao controle Social

01032145585760000 - implementação de ações de Publicidade institucional 

01032145587690000 -implementação de ações de Qualidade de Vida e Saúde

01032145589270000 - implementação de Mecanismo de fiscalização com Base nos odS 08 e 16 

01032145587700000 - implementação do Teletrabalho

01542145587730000 - capacitação dos Jurisdicionados

01032145585720000 - capacitação de Membros e Servidores do TcE

01331145585730000 - concessão de auxílio alimentação

09272000190520000 - Encargos com a Previdência Social dos Servidores do TcE - fiNaNPrEV

09272000190530000 - Encargos com a Previdência Social dos Servidores do TcE - fUNPrEV

 ESTado do Pará
TriBUNal dE coNTaS do ESTado do Pará

MoViMENTaÇÃo orÇaMENTária do 2° BiMESTrE/2021

diretora de finanças       Secretário de administração     Presidente do TcE-Pa

Publicado em obediência ao ato n° 63, art. 15, inciso XXXViii.

01032145576280000 - implantação de Projetos de Tecnologia da informação (Ti)

01032145587680000 - implementação de ações de assistência Médica e odontológica

01032145585710000 - Modernização da infraestrutura do TcE

01032145562670000 - operacionalização das ações administrativas

ana cleide de oliveira Gilberto Jáder Serique Maria de lourdes lima de oliveira

01032145587710000 -Manutenção de Soluções de Tecnologia da informação

01032145585750000 - administração de recursos Humanos dos conselheiros

Protocolo: 660862
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o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, em Sessão Vir-
tual do dia 17 de março de 2021, tomou as seguintes decisões:
acÓrdÃo Nº. 61.389
(Processo nº. 2015/50249-4)
assunto: recurso de reconsideração.
recorrente: Sr. antonio Nazaré Elias correa, Ex-Prefeito Municipal de Nova 
Timboteua.
advogado: José augusto correa dias da Silva. oaB/Pa n.º 8570.
recorrido: acórdão nº. 54.358 de 20.01.2015.
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior.
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1.º, 
inciso XX do ato 63, de 17/12/2012 - riTcE-Pa, conhecer do recurso de 
reconsideração interposto pelo Sr. antonio Nazaré Elias correa, Ex-Prefeito 
Municipal de Nova Timboteua, e dar-lhe provimento parcial, para manter 
a irregularidade das contas, porém com devolução da quantia reformada 
para r$ 44.896,66 (quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa e seis 
reais e sessenta e seis centavos), mantendo-se as multas da decisão re-
corrida.
acÓrdÃo N.º 61.390
(Processo n.º 52553-8/2019)
assunto: rEcUrSo dE rEcoNSidEraÇÃo
recorrente: aNTÔNio NaZarÉ EliaS corrEa, Ex-Prefeito do Município 
de Nova Timboteua
decisão recorrida: acórdão n.º 58.852, de 09/05/2019
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (art. 191, §3º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 1º, inciso XX, do ato n.º 63, de 17 de dezembro de 2012, 
conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. aNTÔNio Na-
ZarÉ EliaS corrEa, Ex-Prefeito do Município de Nova Timboteua, e, no 
mérito, julgar-lhe parcialmente procedente para manter o julgamento pela 
irregularidade das contas, afastando, contudo, o débito imputado ao recor-
rente, no valor de r$ 5.371,90 (cinco mil trezentos e setenta e um reais e 
noventa centavos).
acÓrdÃo N.º 61.391
(Processo nº. 2018/51110-8)
assunto: rEcUrSo dE rEcoNSidEraÇÃo.
recorrente: NilSoN PiNTo dE oliVEira, Ex-Secretário de Estado de Edu-
cação
advogado: dr. MaNoEl dE JESUS SilVa filHo, oaB/Pa nº 7448
decisão recorrida: acórdão nº 57.462, de 19.04.2018
relator: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro (§ 
3º do art. 191 do riTcE/Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 1º, inciso XX do ato 63, de 17.12.2012 do riTcE/Pa, conhecer 
do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. NilSoN PiNTo dE oli-
VEira, Ex-Secretário de Estado de Educação, para no mérito negar-lhe 
provimento, mantendo o acórdão ora recorrido em todos os seus termos.
acÓrdÃo N.º 61.392
(Processo n.º 50461-1/2009)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii, e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, 
de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato aposentadoria consubs-
tanciado na Portaria aP Nº 3106, de 30/09/2008, em favor de raiMUNda 
NaZarÉ dE BarroS rEiS, na função de agente administrativo, lotada na 
Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.393
(Processos n.ºs 52383-9/2010, 50186-4/2011 e 51640-9/2011)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i, parágrafo único e 35 da lei complementar n° 81, de 26 de abril de 
2012, deferir o registro dos atos de nomeações por concurso Público em 
favor de, NorMa Maria PiNHEiro doS rEiS, Maria GorETTi PaiVa dE 
lEMa, liaNE coElHo Garcia, lUcilENE Maria fariaS PErEira, GEl-
Ma HElENa BarBoSa dE carValHo, JEaNE BraGa da SalVa, aNTÔNio 
GUiMarÃES JardiM da SilVa, SáViNa Maria ViaNa PaNToJa, EdilENE 
MadEiroS loPES araNHa, laUriaNE Maria QUEiroZ NUNES, SaNdra 
MaGali BaSTaS SoUZa, HEloiZa EllEN MENdES GoNÇalVES, lUcia-
NE do Socorro MarQUES da coSTa, Maria do Socorro da PaiXÃo 
GaMES, Maria criSTiNa da SilVa GoUlarT, aNGEla iZaBEl cordEi-
ro dE oliVEira, Maria iZaUra diaS dE MElo, EVEliN PaUla da Sil-
Va fraNco, PriScila fErNaNdES GUSMÃo, PaUla daNlElE SENa dE 
oliVEira, JoSÉ dE riBaMar SaNToS dE aSSiS, Márcia do Socorro 
aZEVEdo doS PaSSoS, iracEliNda do Socorra doS SaNToS MoUTa, 
Edi do carMo fErrEira da NaTiVidadE, WaldEcir da SilVa aMaral, 
adriaNa SUElY MoNTEiro BENJaMiM, NaNcY criSTiNa doS SaNToS 
TriNdadE, HEBEr SiMEi dE SoUZa calaNdriNE, TEoNicE coNcEiÇÃo 
da SilVa GUiMarÃES, MaNaSSES TEiXEira doS rEiS, PaTrÍcia EMa-
NoEla MElÉM dE fiGUEirEdo, lildiNEia da coNcEiÇÃo caSTra ro-

cHa, JUVENal dE oliVEira Vidal, alESSaNdra Maria coNcEiÇÃo da 
SilVEira, GlaUciaNE riBEiro MoNTEiro, PollYaNNa dE SoUZa da 
SilVa, lEiliaNE PiNHEiro loBaTo, EdiNEi MoNTEiro dE BriTo, Mar-
cElo dE liMa MaciEl, EdYr rodriGUES dE frEiTaS JUNior, MorGaNa 
ciNTYa SaraiVa SilVa, irdalENE dE JESUS coElHo coUTiNHo, laUra 
SoarES da SilVa, alESSaNdra dE NaZarÉ cardoSo PErEira, TaTia-
NE SaraiVa SErrÃo, EdicElY criSTiNa carValHo da SilVa, adriaNa 
SaNToS dE alBUQUErQUE, TaTiaNa criSTiNa diaS dE oliVEira, odE-
Mar raiMUNdo GoNÇalVES BaENa JUNior, KEila da coSTa BarBo-
Sa, aBNEr da coNcEiÇÃo oliVEira, fraNciSca WriSSElia aUGUSTo 
NoroNHa, JoSiNElMa doS SaNToS PirES, TaliTa MacEiÓ PiMENTEl, 
roSaNE da SilVa rEiS, KÉSia KaroliNE da SilVa PirES, SilVioclEY 
doS SaNToS MaGalHÃES, alEX MaciEl doS SaNToS da SilVa, MEl-
QUiZEdEQUE ViaNa doS SaNToS, MicHElE araUJo cHaGaS, Maria do 
Socorro da SilVa BraNdÃo, JoSiVaNE QUarESMa TriNdadE, lEila 
clara TaVarES cUNHa, WaldiMarY Maria MarTiNS caldaS, SilVia 
fErNaNdES dE araÚJo diNElli, MicHEli SoUZa dE oliVEira, HEliaNE 
Márcia fariaS SoarES, iNGrid SilVa do NaSciMENTo, rEJaNE Sil-
VEira BaPTiSTa, SolaNGE do Socorro laMEira doS SaNToS, Maria 
EliETE dE aViZ roSa, Marcia Maria rodriGUES SaNTaNa, carMEM 
EUNicE rocHa caNUTo, raiMUNdo lUciValdo fErrEira loBaTo, 
EliaNa SaMPaio caMBraia, MicHEllY MilENY MESQUiTa dE SoUZa, 
lEidiaNE GEMaQUE dE SoUSa, raQUEl rodriGUES dE aNdradE, Na-
ZarÉ do Socorro SilVa fErrEira, EllEN GlaicE do Socorro dE 
carValHo PaUlo, ariEla rENaTa doS SaNToS PiNHEiro, JordaNa dE 
alMEida doS SaNToS, SUZEaNE caMPoS dE SoUZa, JorGE WElliNG-
ToN dE oliVEira SoUZa, MarcEllE doS SaNToS PiNHEiro, claUdio 
aBNEr fErrEira doS SaNToS, iValdo da coSTa roSa, Maria lENY 
dE JESUS SaNTaNa, caroliNa laGo alVES, GilMara QUadroS doS 
SaNToS, aNailcE GaMES dE SoUZa, Maria do Socorro fErrEira 
cHaVES, NilMa rodriGUES Barra, MarcilENE cardoSo fErrEira, 
BrUNa lorENa do ESPÍriTo SaNTo cUNHa, aNa criSTiNa MiraNda 
UcHoa, roSi MarY BraGa dE frEiTaS oliVEira, Maria MáXiMa cor-
rEa dE SoUZa, crUZValdiNa SoarES da cUNHa, EdiNEia dUTra do 
NaSciMENTo, Maria VaNErES BaTiSTa PiNHo, JaNaiNa dE SoUSa Ta-
VarES rocHa, SaNdY GoUVEia firMiNo, láZaro WladiMir PaUXiS 
ESTEVES NETo, ViVilaNE criSTiNa da SilVa PErEira dE SoUZa, aNa 
PaUla BraSil SaNToS, TErEZiNHa corrEa BarBoSa, THaiS dE carVa-
lHo rodriGUES, raQUEl Gaia dE caSTra, JoNaS SoUZa doS SaNToS, 
fraNcilÚcia XaViEr BorGES da SalVa, EUSirENE laPES GoNÇalVES, 
arY SaNToS do NaSciMENTo, lZaBEl dE SoUSa Maia, MYlENNE la-
MEira do NaSciMENTo, JacQUEliNE aViZ MarQUES, GilMa PiMENTEl 
PEdroSo caBral, MarcElo doS SaNToS BEZErra, EliS fraNci Bra-
Ga dE NaZarÉ, VaNJa do Socorro TaVarES BarBoSa, EdlÉia da Sil-
Va BraGa, BErNadETE EUGÊNia da SilVa dE SENa, rEGiNa do Socor-
ro corrEa QUEiroZ, Márcio cardoSo MorEira, lVaNE fErrEira dE 
JESUS, ariEla dUarTE da coSTa, EliaNE SoUSa fErNaNdES, aNdEr-
SoN fErrEira liMa, JorGE lUiZ SoUZa dE oliVEira, NaTaliNa da 
SilVa carNEiro, dEBora doS rEiS SilVa doS SaNToS, ErMiTa aMa-
ral MoNTEiro BriTo, JoBia criSTiNa BENTES da SilVa, roSaNGEla 
dE aViZ SilVa, lUcirEZ ViaNa aMoraS, EdNa MarcoS doS SaNToS, 
KlÉBia dE fáTiMa MENdES doS SaNToS, lUciaNa SaNToS da coN-
cEiÇÃo, SiMoNE do Socorro da SilVa MElo, ioNar criSTiaNE alHo 
dE SoUSa, iVaNiSE Maria TaVarES BarroS, Maria JoSÉ cUNHa da 
SilVa, liliaNE cardoSo BEZErra, cElia MoTa doMiNGUES, Maria da 
PENHa alVES PErEira BENdElaK, dErlÚcia Maria SiMÕES doS SaN-
ToS, criSTiNa Maria BarBoSa Bordalo, SElMa rUTE BorGES dUTra, 
roSiNEidE NaSciMENTo BraNdÃo ViEira, lidUiNa MESQUiTa SilVa, 
dEUSaNa lÚcia SENa BaTiSTa, SilVia roSaNa dE oliVEira fraNco, 
dirlENE aracaTY loBaTo, MariENE SilVa fraNco, aNGÉlica doS aN-
JoS SaNTiaGo, lUiZ faBiaNo caSTro dE SoUZa da coSTa, aGildo 
afoNSo JaSTES, fErNaNdo do NaSciMENTo SarGES, roGErio araÚ-
Jo coSTa, SilVio faro da SilVa, aNTÔNio rodriGUES SErrÃo, JoÃo 
PaUlo riBEiro doS aNJoS, lUiZ fErNaNdo araÚJo E SoUZa. MaX 
liMa aMaral, EdiElSoN doS SaNToS aNTUNES, roNaN cUSTodio da 
coSTa, WaldEViNo GUErrEiro forMiGoSa, PEdro MarcElo roSa 
doS rEiS JUNior, aNa PaUla dE aZEVEdo BaNHoS, HEVElli liMa doS 
SaNToS, flaVia coSTa do NaSciMENTo, JoaQUiM MarcEliNo doS 
SaNToS PiNHo, cÉrES NUNES dE alMEida GoUVEa, rUBENY MarrEi-
ra Vidal, WaNa MaNfrEdi calado, rEdSoN rUY da SilVa, WaGNEr 
ValENTE do coUTo dE aNdradE, Marcia criSTiNa BarBoSa da coS-
Ta, MaUro coElHo riBEiro, BraNca SolaNGE daMaScENo cardoSo, 
EdiTH SilVa MoUra dE MoUra SoUSa, daNiEli do Socorro BriTo 
BaTiSTa, carla alESSaNdra doS rEiS HaBEr, Márcia GYSElE PiaNco 
dE GoES caSTro, fraNciSca SEBaSTiÃo dE carValHo PirES, JorGE 
lUiZ Bordallo PaNToJa, aNTÂNio MaNUEl PiNTo, Mário JoSÉ MEN-
dES lEiTE, oNilda EliaNa raMoS BarroS GoNÇalVES, adEMar cor-
rEa dE MoraES JUNior, aGricola lEÃo fEio, carMiNda foNTENElE 
ParENTE, cÍNTHia TaiS do Socorro BaÍa TraJaNo e raiMUNdo WaG-
NEr coElHo, aprovados em concurso público realizado pela Secretaria de 
Estado de Saúde Pública.
acÓrdÃo N.º 61.394
(Processo n.º 2010/52299-3)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de Pessoal em 
favor de augusto cézar campos Miranda, rubeilton Guilherme Sales, lila 
Pinto da costa de Moraes, Elisabete de oliveira aquino Sequeira, Maria 
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José chagas Torres, Kátia cilene de araújo Sasaki, Katia cilene Silva de 
lima, Peter Jones Vieira, licia Maria da Silva lobato, alessandra da cunha 
Silva, Julielton de oliveira freitas, arthur conrado de Melo Neto, rafael 
Pinheiro Miranda, cristiane de Souza cardoso, Eleomira Merces oliveira, 
flávia Queiroz Monteiro, Thiago lobato da rocha, lorena Martins da Silva 
cruz, fernanda Solano do amaral, Everton de araújo Silva, lúcia MarTa 
covre Seixas, roseklay do Socorro Santos caxias de Queiroz, flavianne 
Trindade alves, doranei alves SoareS Teodoro, álvaro rogers cardoso al-
vão, davison Guimarães araújo da Silva, Meirivaldo caldas de almeida, 
adrielson Souza almeida, José Edilson Melo oleastre, Bárbara Nascimento 
Moura calil, ana Maria Briga da Silva, Elis Maria Junes de Souza, átila 
José de Mattos Sousa, Maurício crispino Gomes, Gheisa andrade de Brito, 
lorena ramos do Vale, Elna Shinobu Yamada, alessandra ormanes Tamer, 
Toya de castro rodrigues, Marco luis leite da Silva e Marcus Kennedy da 
Silva Monteiro, aprovados em concurso público realizado pelo TriBUNal 
dE JUSTiÇa do ESTado do Pará.
acÓrdÃo N.º 61.395
(Processos n.ºs 52856-8/2017, 52913-0/2017 e 50277-4/2018)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 4º, 
i, da resolução n.º 18.990, de 3 de abril de 2018, art. 290 do riTcE/Pa, 
e art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, sem resolução do 
mérito, com o consequente arquivamento dos autos, os processos abaixo 
identificados:
Processo n.º 52856-8/2017: Pensão civil consubstanciada na Portaria rET 
PS n.º 0634, de 06/06/2017, em favor de carloS aUGUSTo MoNTEiro 
ValENTE, dependente da ex-segurada Maria de fatima oliveira Valente;
Processo n.º 52913-0/2017: Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
n.º 1978, de 01/08/2014, em favor de alErraNdro SilVa E SilVa, de-
pendente da ex-segurada Maria Soares da Silva;
Processo n.º 50277-4/2018: Pensão civil consubstanciada na Portaria PS 
n.º 0422, de 01/04/2015, em favor de WalTEr doUGlaS SoarES diaS 
e raYaNE dE NaZarE SoarES diaS, dependente do ex-segurado antonio 
Hermenegildo furtado dias.
acÓrdÃo N.º 61.396
(Processos n.ºs 50999-4/2019, 51116-9/2019, 51481-5/2019,
51562-5/2019, 51572-7/2019, 51582-9/2019, 51644-6/2019, 51742-
7/2019,
52021-7/2019, 52128-6/2019, 52497-6/2019 e 54863-5/2019)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentadoria, referentes 
aos processos abaixo identificados:
Processo n.º 50999-4/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 2836, de 03.09.2018, em favor de iSaBETE coMErlaTTo BEcKEr, 
no cargo de Escrevente datilógrafo, ref. iii, lotada na Secretaria de Estado 
de Educação;
Processo n.º 51116-9/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 3082, de 19.09.2018, em favor de Maria lEoNiZia MoraES Ma-
cEdo, na função de Escrevente datilógrafo, ref. iii, lotada na Secretaria 
de Estado de Educação;
Processo n.º 51481-5/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 2557, de 07.08.208, em favor de NilcEli do Socorro fiGUEi-
rEdo MoNTalVÃo, na função de auxiliar Técnico, lotada na Secretaria de 
Estado de Planejamento e administração;
Processo n.º 51562-5/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 0966, de 03.06.2013, em favor de JaNdira SoUSa da SilVa, no 
cargo de Professor assistente Pa-a, lotada na Secretaria de Estado de Edu-
cação;
Processo n.º 51572-7/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 2652, de 03.09.2018, em favor de Maria dE fáTiMa SaNToS faro, 
na função de Servente, ref. i, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo n.º 51582-9/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 0300, de 31.01.2014, em favor de iZalda Maria fariaS rodri-
GUES, no cargo de Mecanógrafo, Nível ii, lotada na Secretaria de Estado 
de Saúe Pública;
Processo n.º 51644-6/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 3579, de 29.11.2018, em favor de Mário PiNHEiro doS SaNToS, 
na função de agente administrativo, lotado na Secretaria de Estado de 
Saúde Pública;
Processo n.º 51742-7/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 1987, de 28.07.2014, em favor de aNTÔNia Maria doS rEiS coSTa, 
no cargo de Servente, ref. i, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo n.º 52021-7/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 2345, de 03.09.2013, em favor de lEoNor MoraES do NaSci-
MENTo, no cargo de Servente, ref. i, lotada na Secretaria de Estado de 
Educação;
Processo n.º 52128-6/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 928, de 01.07.2010, em favor de aNa dE liMa MoNTEiro, na fun-
ção de auxiliar de Saúde, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública;
Processo n.º 52497-6/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 1449, de 04.06.2014, em favor de Maria ZENEidE aSSUNÇÃo 
MaciEl, no cargo de Servente, ref. i, lotada na Secretaria de Estado de 
Educação; e

Processo n.º 54863-5/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 2052, de 08.08.2019, em favor de Maria lUZaNira dE SoUZa, na 
função de Servente, ref. i, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 61.397
(Processos nºs 2019/53123-5, 2019/53130-4 e 2019/53137-0)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
relatora:  conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria , nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso ii, parágrafo único e 35 da lei complementar nº 81, de 26 de abril 
de 2012, registrar os atos de admissão de servidores temporários firmados 
entre a SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo - KEila criSTiNa MENE-
ZES da SilVa, BiaNca MoNTEZUMa TaBoSa, EdNa liSBoa doS SaN-
ToS, adElia alMEida dE frEiTaS, MarGarida Maria dE alMEida ro-
driGUES, roSaNGEla rocHa dE SoUZa, diNalVa fErrEira da coSTa 
liMa, THaiS MariaNE rodriGUES da coSTa, arlENE VaMor cHaGaS 
PiNHEiro, KEUrE roSSY PErEira da SilVa, JoEl PaiXÃo da SilVa, 
SaUlo WirlEY dE SoUZa riBEiro, TaMiriS PaiXÃo coSTa, SaNdra 
araÚJo PErEira, SilVio JUNior dE liMa PrESTES, Marcio lEoNardo 
caSTro da SilVa, JHoNiS THiaGo cardoSo QUarESMa, aNa lUcia 
SoUZa dE oliVEira, BrUNa rafaEla da SilVa PiNTo, aNToNio Sidi-
NEY da coSTa oliVEira, aMÉlia dE faTiMa da coSTa riBEiro, rEGi-
Na GoMES MaScarENHaS, WilHElM aBUd KlEiNlEiN, JaYSoN oliVEira 
rodriGUES, aNToNia alciMoNE PaZ dE SoUZa, lUaNa criSTiNa Baia 
dE SoUZa, SadaTH MarTiNS da SilVa, SHadE caMila carNEiro, Eli-
SaNE frEiTaS GoMES e ElaiNE BarroS da SilVa.
acÓrdÃo N.º 61.398
(Processo n.º 50218-3/2009)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso ii, e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012: i - deferir o registro do ato aposentadoria consubs-
tanciado na Portaria aP Nº 2556, de 01/09/2008, em favor de liNdalVa 
cElia SoUZa rEiS, no cargo de agente de Saúde, lotada na Secretaria de 
Estado de Saúde Pública. II – Recomendar ao IGEPREV a retificação por 
apostilamento da fundamentação legal do ato de aposentadoria, com a 
exclusão da remissão ao art. 40, § 5º da cf, sem necessidade de encami-
nhamento de novo ato ao TcE-Pa.
acÓrdÃo N.º 61.399
(Processo n.º 50305-1/2009)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso ii, parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012: i - deferir o registro do ato aposentadoria consubstan-
ciado na Portaria rET aT aP Nº 190, de 03/01/2012, em favor de liZar-
da EMilia dE rEZENdE cardoSo, no cargo de farmacêutica, ref.a.13.
ad.aa-459, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública; ii – reco-
mendar ao IGEPREV que retifique a fundamentação legal por apostilamen-
to, para o art. 6º, incisos i a iV, da Ec nº 41/03, c/c art. 2º e 5º da Ec 
nº 47/05, sem necessidade de envio de novo ato a esta corte de contas.
acÓrdÃo N.º 61.400
(Processos n.º 53805-2/2019 e 54341-6/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
unanimidade, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i, parágrafo único, e art. 35 da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012: 1- deferir excepcionalmente o registro dos atos de admis-
são de Servidores Temporários firmados entre a SECRETARIA DE ESTADO 
dE EdUcaÇÃo do ESTado do Pará – PaTrÍcia dE oliVEira riBEiro, 
odiMar rocHa MoNTEiro, laYaNE dE SoUZa ViEira, alBErTo aZE-
VEdo cUNHa, alBErio NaZiaZENo GaSPar MoNTEiro, clEaNE doS 
SaNToS dE SoUSa MiGliaT, rEBEca dESirEE SoUSa da coSTa, fáBio 
Márcio VaScoNcEloS BENTES, VicTor ViaNa da GraÇa, EliZaNGEla 
foNSEca dE MENdoNÇa, roMilda coSTa da SilVa, rodriGo dE liMa 
MoUra, iaNNa farla da SilVa coSTa, WEllErSoN dE SoUZa NUNES, 
aNTÔNio KilMa dE MElo liMa, ViNÍciUS fErrEira raMoS, EdilSoN 
GalENo da crUZ, EdiNEUZa BarroSo doNaTi, JaNdErlEY SoUSa do 
carMo e BrUNo SaNTa BrÍGida do MoNTE; 2- recomendar à SEcrE-
Taria dE ESTado dE EdUcaÇÃo do ESTado do Pará, que tão logo seja 
possível, cuide da realização de concurso público para admissão de pessoal 
necessário para a substituição de servidores temporários.
acÓrdÃo N.º 61.401
(Processo n.º 2009/50931-0)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar nº. 81, de 26 de 
abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria, consubstanciado 
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na Portaria aP nº 2432, de 1.9.2008, em favor de Edira Gomes de oliveira, 
no cargo de Professor GEP-M-ad-1-401, ref. Vii, lotada na Secretaria de 
Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.402
(Processos n.ºs 50917-0/2012, 51000-0/2012 e 51175-0/2012)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES 
(art. 191, §3º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com fundamento 
nos arts. 34, inciso i, parágrafo único, e 35 da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de Pessoal em 
favor de SiNETE SilVa liMa, Marcilia JoSÉ doS aNJoS, lEaNdro VaS-
coNcEloS dE oliVEira, EdiNalEa fErrEira liMa, SaNdra ElENa da 
SilVa alVES, JoSÉ rEiS SaNToS dE SoUSa, aBEl GUiMarÃES dE oli-
VEira, rEGiNa da lUZ da coSTa BaliEiro, EliElSoN SilVa PErEira, 
lUciaNa alVES dE SoUZa, JoSiElEN Maia doS aNJoS, VlaMir riBEiro 
fErrEira, laUriaNNE alVES da SilVa, MarTa da coNcEiÇÃo VilHE-
Na da SilVa, Maria EliETE oliVEira da SilVa, MarcilENE BaTiSTa 
BraGa, MarioN cardoSo PaTricio, aParEcida do carMo MENdES, 
arTEMiSa fErrEira PiMENTa, aNa cErES PErEira dE SoUSa, PEdro 
aQUiNo dE SaNTaNa, Marcio cUNHa doS SaNToS, lEoNardo SoloN 
PErEira do NaSciMENTo, lEila NoGUEira SoUZa, aNa MaZilES dE 
SoUZa GaMa, dEBora PErEira da coSTa, aNTÔNio Mario fErrEira 
ModESTo, rENEidE cUNHa dE SoUZa, aNTÔNio NiValdo dE SoUZa 
JUNior, SUEllEN foNSEca dE MiraNda, roBErTo PiNHEiro araUJo, 
GladSoN liMa NErY, roMUlo MESSiaS doS SaNToS MarQUES, aN-
drEa araUJo MaTiaS, roSaNGEla dE JESUS diaS Baia, PaUla raQUEl 
da MoTa coSTa GoNTiJo, TaTiaNY oliVEira rodriGUES, PriScila 
SoUZa dE lira, rENaTo TEodoSio doS SaNToS rodriGUES, roSa dE 
fáTiMa SilVa aTrocH, roSaliNa SoUZa orNElaS, cHarlES JUNior 
coSTa rEiS, doriaNNY da SilVa rENdEiro, aNNY NaYara SilVa lo-
PES, JaciNEia riBEiro dE caSTro, fraNciS caMPoS do carMo, lEila 
daYaNNE oliVEira liMa, aUrEa SiMoNE diaS alVES, clEidE clÉia ri-
BEiro da SilVa, EdEr carValHo BarroS, TarciSo do Socorro MElo 
da coSTa, aloNSo MaciEl VilHENa, ilSoN MacHado dE oliVEira, 
Maria fraNciNETE da SilVa carNEiro, carloS aUGUSTo carNEiro 
coSTa, caMYla roBErTa GoNZaGa SilVa, faBio SoarES da coSTa, 
EdGar NaSciMENTo SilVa, NElcY SaNToS GoNÇalVES da GaMa, liN-
da do Socorro GoNÇalVES SiMÕES, EliETE da SilVa da coSTa, iVa-
NETH Maria alMEida E SilVa, EliZaBETH PErEira raBElo MENdES, 
JoSÉ EriNaldo Garcia SilVa, roSa Maria aZEVEdo fErrEira TEiXEi-
ra, JoSÉ Maria da coSTa PErEira, adENicE do Socorro corrEa dE 
aMoriM, Maria dE fáTiMa fErrEira da SilVa, TÂNia dE NaZarÉ PaM-
PloNa SEaBra, Maria do carMo BElo ValENTE, ValdilEia carVa-
lHo cardoSo da SilVa, PiEdadE TENÓrio SaMPaio, oliVia PErEira 
cHaVES, JoSiaNE MoNTEiro raiol, JaNaiNa MaGalHÃES dE alMEida, 
UrSUla BiTia doS SaNToS TaVarES, laUra lUcia dE SENa PiNHEiro, 
Maria dE fáTiMa doS SaNToS TaVarES, TÂNia Zara GENTil dE oli-
VEira, aNa KariNa rEiS da GraÇa, Marcia ValEria SaNToS dE liMa, 
carMEN lUcia dE MENEZES PiNHEiro, lUiZ GUSTaVo MENdES BarroS, 
GaBriEla SiMÕES doS SaNToS, liZa Maria loUriNHo NErY, cEcilia 
aMaral MarTiNS, adriaNo SaNToS dE MESQUiTa, JaMila GalVÃo dE 
araUJo, carloS alBErTo do roSario GoMES, Maria coNcEiÇÃo Mo-
raiS MoNTEiro, HElY rEGiNa aMoriM MENEZES, GilSoN BraGa Baia, 
arilEa araUJo da SilVa, NaYaNE NaZarÉ SilVa dE MacEdo, iVaNETE 
do Socorro PirES BESSa, iVaNildo dE JESUS MarQUES ViEira, JoSÉ 
Maria SaNToS BElÉM, PEdro NEGrÃo rodriGUES, aMilcar PiMENTa 
GoMES, lorENa do roSário lira, JoÃo THoMaZ dE caMPoS JUNior, 
Maria dE NaZarÉ SoUZa MEdEiroS, raQUEl MoNTEiro fErNaNdES, 
roSiValdo SaNToS coNcEiÇÃo, rEGiNa caSSiMiro dE SoUZa, JorGE 
fariaS BarBoSa JÚNior, Maria da coNcEiÇÃo fErrEira da coSTa, 
Maria lUZia BarBoSa MaciEl, JUcilENE BElo dE oliVEira, ricardo 
lEaNdro fErrEira BaraTa, TErESiNHa dE JESUS PErEira faGUNdES, 
oSTElia rEGiNa doS SaNToS alVES, iSraEl rodriGUES cardoSo, 
SiMoNE oliVEira BaNdEira, MariBEl coNcEiÇÃo lUZ rEGo, clEiSoN 
da SilVa E SilVa, EliETE GoMES da SilVa, MarcElo BorGES BaTiSTa, 
GraciETE do Socorro do NaSciMENTo da SilVa, oNEidE acioli dE 
alMEida, JardEl carValHo SilVa, JaNaiNa oMara SilVa dE MoUra, 
roSiclEidE MaciEl doS SaNToS, SilVio GardEl MarTiNS carValHo, 
lUcilENE do Socorro doS SaNToS Baia, JEffErSoN corrEia liMa 
e JoSiaNE MacHado aMaral, aprovados em concurso Público, realizado 
pela SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
acÓrdÃo Nº. 61.403
(Processos nºs. 50809-5/2019, 51271-8/2019,
50125-3/2020, 50184-3/2020 e 50134-4/2020)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira 
JUNior (art. 191, §3°, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamen-
to no art. 34, inciso ii, parágrafo único, e art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos referentes aos 
processos abaixo discriminados:
Processo n.º 50809-5/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 2202, de 25/06/2018, em favor de raiMUNda dE dEUS fErrEira, 
na função de Professor assistente Pa-a, lotada na Secretaria de Estado de 
Educação;

Processo n.º 51271-8/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 3.382, de 01/11/2018, em favor de raiMUNdo fErrEira da coS-
Ta, na função de Soldador, lotado na Secretaria de Estado de Transporte;
Processo n.º 50125-3/2020: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 1.749, de 23/09/2019, em favor de JUSa fáTiMa BaliEiro do 
rEGo, na função de agente de Saúde, lotada na Secretaria de Estado de 
Saúde Pública;
Processo n.º 50134-4/2020: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 1.968, de 25/09/2019, em favor de oNEidE Maria BaSoTEllE 
BarroS, na função de agente de Portaria, lotada na Secretaria de Estado 
de Educação;
Processo n.º 50184-3/2020: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 1479, de 07/08/2019, em favor de roNaldo MaioliNo dE SoUZa, 
na função de Servente, ref. i, lotado na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.404
(Processos n.ºs, 53807-4/2019, 53819-8/2019, 53826-7/2019, 54347-
1/2019, 54360-9/2019, 54369-7/2019, 54715-5/2019, 54726-8/2019, 
54735-9/2019, 54736-0/2019, 50025-0/2020, 50670-1/2020 e 51053-
8/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art. 191, 
§ 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
nos arts. 34, inciso i e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012: 1- deferir o registro dos atos de admissão de 
Pessoal firmado entre Secretaria de Estado de Educação – SANDRO MA-
THEUS PiNHEiro PErEria, dENMErSoN riBEiro dE SoUSa, PaTricia 
BarroSo GadElHa, aNa QUEloENE iMBiriBa corrEa, WilliaM cESar 
dE MoraiS BraYNEr, rUMENiGG NoGUEira ViEira, diEGo rodriGUES 
fErrEria, EdUardo fraNciSco da SilVa, GlEYci SaNToS da SilVa, 
iVaN loPES da SilVa filHo, BENEdiTo dE JESUS fErrEira rocHa, 
ariadiNa criSTiNa dE oliVEira aZUliNo, diEGo raMoS PiMENTEl, 
aBiMaEl NUNES dE frEiTaS, Maria da coNcEiÇÃo PErEira da Sil-
Va, NENiSE da coNcEiÇÃo MarTiNS, JoSÉ HorlEaNo alVES cardo-
So, EdY SHilY rodriGUES, VaNda BEZErra da SilVa, JUciEllY daVid 
VarGaS, aUrEa criSTiaNE liMa PaiXÃo, ElEN daNiElY aVElar, NilZa 
da lUZ coSTa, Maria lEcY dE SoUZa PErEira, Maria lUSaNira doS 
rEiS rodriGUES, daNiEllE oliVEira da coSTa, Maria lÚcia BElo 
dE oliVEira, Maria daS dorES da coSTa, TaNia Mara GoNÇalVES, 
JUciNEidE fErrEira GoMES, aNa PaUla NErY PErEira, odair JoSÉ da 
SilVa aNdradE, GlEicY aNNE NUNES rEiS, oTilia caMilo rEZENdE, 
Maria EliZaBETE MoNTEiro doS SaNToS, roSaNGEla Maria NEVES 
doS SaNToS, dENiZE TriNdadE dE oliVEira, MarlUcE do Socorro 
PiNTo dE oliVEra, aNa Maria liMa SoarES, roZaNa da SilVa coN-
cEiÇÃo, TErEZiNHa dE oliVEira alMEida, TErEZiNHa dE JESUS car-
doSo PErEira, Maria daS GraÇaS dE JESUS alVES, aNGEla Maria da 
GaMa TEiXEira, Maria do PErPÉTUo Socorro dE alMEida coElHo, 
aVENilSoN alVES doS SaNToS, KETTilY SilVa MariNHo, KEllY criS-
TiNa MaTiaS do aMaral, iVaNEidE Maria NaSciMENTo MElo MElo, 
GraÇa dE Maria GUiMarÃES fariaS, MaYara ElaiS foNSEca doS 
SaNToS, JoSÉ liMa dE alENcar, MarilU roBErTa PiMENTEl SaNToS, 
fraNciNEi TaVarES da SilVa, EliENi PiNHo da SilVa, JoEllEM rEiS 
da SilVa, oTacÍlia riBEiro rodriGUES, ValdENiZE GUrJÃo corrÊa, 
JoSÉ JUNior SaNToS dE SoUZa, oSÉiaS rocHa dE SoUZa, NEWToN 
fErrEira MiraNda, lENilda MoraiS araÚJo, dENiSE doS SaNToS 
rodriGUES, dENiS rodriGo oliVEira lEal, EMaNUEl MESSiaS BaTiS-
Ta VEraS, fErNaNdES BaTiSTa dE oliVEira, JoSÉ MoNTEiro NEVES 
da SilVa JUNior, aNTÔNio rUdNEY NUNES BorGES, carloS EdUardo 
dE JESUS NaSciMENTo, aNTÔNio BraZ da SilVa SoUSa, faBrÍcio JU-
Nior caSTro MorEira, fraNciSco alTiEliS liMa MaGalHÃES, Maria 
WEllYTHa rEiS doS rEiS, Maria roSa da SilVa BaSToS, liNdiNEr 
raPHaEllY SilVa MarcElo, ElaiNE KarEN PErEira da SilVa, JUSTiNo 
aMoriM da SilVa, claUdiaNE SErafiM dE SoUSa, SiVoNEi ESTEVES 
dE oliVEira dE JESUS, fraNciSco daS cHaGaS da SilVa, VaGNEr ro-
driGUES SoUZa, roSilEidE Marcila da SilVa GalUcio, dalVa Maria 
SilVa dE alMEida loPES, EMErSoN fErrEira MoNTEiro, JaQUEliNE 
NaSciMENTo da SilVa, lUcilEia MaciEl SErra, PaUla dE liS ViEira 
MENdoNÇa, WilKEr GoNÇalVES MElo, raiMUNdo NETo da PaZ Go-
MES, GENilSoN GoMES arrUda, doMiNGoS olaNdiNo da SilVa, Mara 
do Socorro da SilVa oliVEira, lilia VirGilia rodriGUES BarBoSa, 
lEidEaNE Maria dE JESUS liMa, EdUardo aUGUSTo crUZ da SilVa, 
dEHMY JEaNNY PEdroSa dE BarroS, fraNciNEidE SalES SaNTaNa, 
MarY SolaNGE SoUSa MoNTEiro, lUcENilZa lUaNa SilVa BaTiS-
Ta, TaMMY MilENE araNHa SoUSa, clEUdES doS SaNToS SaNTaNa, 
fErNaNdo SaldaNHa MoNTEiro JUNior, aNdrEia da GUia caMPoS, 
THaiS ParENTE dE SoUSa, Márcia criSTiNa rEGo da SilVa, ioMar 
GoNÇalVES dE frEiTaS, liZETE MarTiNS Poca, TarciSio QUarESMa 
SilVa, Márcia cardoSo da coNcEiÇÃo, rildo PiMENTEl dE SoUSa, 
daNiElE MaToS, PaUlo cÉSar dE SoUSa ViaNa, rEGiNaldo SaNToS 
dE SoUZa, roSÂNGEla araÚJo dE BriTo, ElEM HElENa SaNToS oli-
VEira, BENEdiTa do Socorro MarQUES dE SoUZa, Maria dUlcilENE 
rodriGUES dE oliVEira, aNa rUTH SilVa caMPoS, JoElMir JardiM 
PErEira, NUriaN NUNES da SilVa MiraNda, ValÉria da SilVa loPES, 
Naira roSaNa SoUZa cÂMara, carloS aUGUSTo da crUZ MoTa e 
EllEN dE JESUS Sá XiMENES. 2- recomendar à Seduc a adoção de pro-
vidências para a superação, em definitivo, da falta de pessoal do quadro 
efetivo.
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acÓrdÃo Nº. 61.405
(Processos nºs 2017/52838-6, 2019/50527-9, 2019/52071-6 e 
2019/53695-3)
assunto: rEforMa
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (art.191, § 3°, do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
nos arts. 34, inciso ii, parágrafo único e 35 da lei complementar nº. 81, 
de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo discriminados:
Processo nº 2017/52838-6: reforma consubstanciada na Portaria rET nº 
0607, de 14/07/2017, em favor do 2º Sargento PM EdSoN fEliX BriTo 
da SilVa, pertencente ao Quadro de inativos da PM/Pa;
Processo nº 2019/50527-9: reforma consubstanciada na Portaria rE nº 
2969, de 06/09/2018, em favor do coronel QoPM PaUlo EdUardo MEN-
dES dE caMPoS, pertencente ao efetivo do Gabinete do comando Geral 
da PMPa;
Processo nº 2019/52071-6: reforma consubstanciada na Portaria rE nº 
3683, de 06/12/2018, em favor do cabo PM JEdaiaS GoMES doS PraZE-
rES, pertencente ao efetivo do 23º Batalhão de Polícia Militar (Marabá);
Processo nº 2019/53695-3: reforma consubstanciada na Portaria rE nº 
3798, de 04/12/2018, em favor do 3º Sargento PM GEraldo MarTiNS 
PacHEco, pertencente ao efetivo do 1º BPM.
acÓrdÃo N.º 61.406
(Processo n.º 50868-9/2009)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE 
SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(art. 191, §3º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii, e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria N° 2583, de 01/09/2008, em favor de lai-
ZE rodriGUES alVarENGa, na função de Professor assistente Pa-a ref. 
i, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.407
(Processo n.º 51155-2/2020)
assunto: PENSÃo ESPEcial
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTra-
ÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE 
SoUZa
formalizador da decisão:  conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES (art. 
191, §3°, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão Especial 
consubstanciado no decreto nº 642, de 26/03/2020, em favor de ESME-
ralda VaZ PErEira, dependente do ex-escrivão de Polícia civil Paulo Be-
nedito de castro Pereira.
resoLUÇÃo Nº 19.273
(Processo nº Tc/519215/2020)
dispõe sobre a realização das sessões ordinárias nos meses de junho e 
julho de 2021 do Tribunal de contas do Estado do Pará

o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções constitucionais e legais;
considerando a proliferação da doença coVid-19 em nossa capital e as 
consequências enfrentadas pelo sistema de saúde pública;
considerando a necessidade da manutenção dos serviços públicos e ju-
risdicionais e a correta prestação jurisdicional com a menor circulação de 
pessoas nas dependências desta corte de contas;
considerando o disposto no art. 15, XXV c/c Parágrafo Único do art. 165 do 
regimento interno do Tribunal de contas;
considerando a necessidade de escalonar de maneira progressiva a pres-
tação dos serviços presenciais no âmbito desta corte de contas dentro de 
critérios seguros para saúde dos membros e servidores;
Considerando, finalmente, a manifestação da Presidência, constante da Ata 
nº 5.771, desta data.
rESolVE, unanimemente:
art. 1º as sessões ordinárias do Tribunal Pleno no mês de junho de 2021 
ocorrerão de forma virtual nos dias 2, 9, 16, 23 e 30, com início às 10 
horas.
art. 2º as sessões ordinárias do Tribunal Pleno no mês de julho de 2021 
ocorrerão de forma virtual nos dias 7, 14, 21 e 28, com início às 10 horas.
art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão ordi-
nária Virtual de 26 de maio de 2021.

Protocolo: 658973

MiNistÉrio PÚBLico
.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 03/2021/MPc/Pa
Protocolo n.º 2021/201150
com fundamento no artigo 25, inciso i, da lei federal n° 8.666/93, que 
está em consonância com o parecer jurídico, resta inexigível a licitação, 
em razão da natureza singular do objeto, para a contratação de 02 (duas) 
assinaturas para acesso on-line, a sistema informatizado de pesquisa de 
preços praticados pela administração pública, com o acréscimo de 01 
(um) acesso à título de cortesia, devendo-se proceder com a contrata-
ção direta doiNSTiTUTo NEGÓcioS PÚBlicoS do BraSil– ESTUdoS E 
PESQUiSaS Na adMiNiSTraÇÃo PÚBlica– iNP - lTda, inscrito no cNPJ 
nº 10.498.974/0001-09, estabelecido na avenida José Maria de Brito, 
1707, Jardim das Nações, foz do iguaçu/Pr– cEP 85.864-320.o valor to-
tal é de r$ 19.750,00 (dezenove mil, setecentos e cinquenta reais), a 
ser empenhado naseguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 
01.032.1493.8515.0000; Natureza da despesa: 33.90.39.00; fonte de 
recurso/ origem do recurso Estadual: 0101000000.
Belém/Pa, 27 de maio de 2021.
Guilherme da costa Sperry
Procurador-Geral de contas do Estado do Pará

Protocolo: 661097

oUtras MatÉrias
.

resolução nº 02/2021 – MPc/Pa – colégio
aprova o Enunciado Ministerial nº 05.
o colégio de Procuradores de contas, órgão máximo de administração 
superior do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 03/2016, de 06 de maio de 
2016, deste colégio de Procuradores de contas, a qual institui e regula-
menta a formulação e aprovação de Enunciados Ministeriais no âmbito do 
MPc/Pa;
coNSidEraNdo a Proposta de Enunciado Ministerial apresentada pela 
Procuradora de contas danielle fátima Pereira da costa (processo nº 
2021/552080);
coNSidEraNdo as deliberações tomadas na 15ª reunião deste colégio 
ocorrida no dia 14/05/2021;
rESolVE:
art. 1º - aprovar, por unanimidade, o Enunciado Ministerial nº 5 com a 
seguinte redação: “Nos processos de prestação e tomada de contas, o 
Ministério Público de contas opinará pela não sujeição do reconhecimento 
do dano pelo Tribunal de contas do Estado à prescrição da pretensão res-
sarcitória”.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 26 de maio de 2021
GUilHErME da coSTa SPErrY
ProcUrador-GEral dE coNTaS
SilaiNE KariNE VENdraMiN
ProcUradora dE coNTaS
fEliPE roSa crUZ
ProcUrador dE coNTaS
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador dE coNTaS
STEPHENSoN oliVEira VicTEr
ProcUrador dE coNTaS
dEÍla BarBoSa Maia
ProcUradora dE coNTaS
STaNlEY BoTTi fErNaNdES
ProcUrador dE coNTaS
daNiEllE fáTiMa PErEira da coSTa
ProcUradora dE coNTaS

Protocolo: 660879

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

Portaria Nº 1289/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará), bem como os termos da decisão do Egrégio 
conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará no inquérito 
civil SiMP N.º 000124-245/2019.
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r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça EMErio MENdES coSTa, SUBSTiTUTo 
DA PJ DO ACARÁ NO ESTADO DO PARÁ, ou quem suas vezes fizer, para 
atuar no inquérito civil supramencionado e tomar as providências cabíveis 
quanto a prosseguimento do feito.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
BElÉM, 26 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 661145
Portaria Nº 1292/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a Notícia de fato SiMP Nº 009703-031/2020,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça lUiZ Már-
cio TEiXEira cYPriaNo para atuar na Notícia de fato supramencionada, 
podendo tomar todas as medidas que entender cabíveis e necessárias a 
instrução processual, inclusive, investigar, requisitar diligências, informa-
ções, exames, perícias, documentos, expedir notificações e intimações, 
realizar oitivas para colheitas de informações e esclarecimentos, requerer 
e acompanhar buscas e apreensões desde que deferidas pelas autoridades 
judiciárias, oferecer denúncia, interpor e contrarrazoar recursos em todos 
ao graus e instâncias jurídicas até o final do processo, em tudo respeitados 
os direitos e garantias que assistem ao indiciado e pessoas envolvidas.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
BElÉM, 26 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 661133
o MiNistÉrio PÚBLico do estado, por meio da comissão Perma-
nente de licitação, comunica aos interessados que a empresa M S VaS-
coNcElloS coNSTrUÇÕES lTda interpôs recurso administrativo em face 
do resultado da fase de habilitação da coNcorrÊNcia Nº 001/2020-MP/
Pa, que tem como objeto: lote i - Execução de obra para construção de 
nova sede do MPPa no município de cametá; lote ii - Execução de obra 
para construção de nova sede do MPPa no município de Moju.
informamos que o inteiro teor do recurso está disponível no site http://
www.mppa.mp.br/, junto ao link da referida concorrência no Portal da 
Transparência, e que o prazo para apresentação de contrarrazões correrá 
conforme o art.109, §3º da lei nº. 8.666/93 e suas alterações, a contar 
desta publicação.
Belém, 27 de maio de 2021.
comissão Permanente de licitação

Protocolo: 661162
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 026/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 014/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa dPS 
GoNcalVES iNdUSTria E coMErcio dE aliMENToS lTda(cNPJ nº 
64.106.552/0001-61)
objeto: registro de Preços para aquisição de café
data da assinatura: 27/05/2021
Vigência: 28/05/2021 a 28/05/2022
Preços registrados:

item
 descrição do serviço

UNidadE Quantidade 
estimada Preço Unitário 

Pacote de 250 
gramas 10.000 5,09

 

Marca: fraTErNo SUPErior
fabricante: dPS Gonçalves ind. com. de alimentos lTda

café de primeira qualidade, em pó homogêneo, torrado e moído, do tipo SUPErior, constituídos de grãos tipo 6 
coB, com no máximo 10% em peso de grãos com defeitos pretos, verdes e ou ardidos (PVa) e ausente de grãos 
preto-verdes e fermentados, composto 100% de café arábica; Bebida: sabor do tipo intenso, bebida dura, não 
admitindo-se rio e rio Zona; Ponto de torra: numa faixa de moderadamente clara a moderadamente escura; 
acondicionamento: café em pacotes de 250 gramas, embalagem alto vácuo (“tijolinho”/puro vácuo), contendo 
o registro da data da validade e de fabricação, com prazo de validade mínimo de 06 meses, contados a partir 
da entrega pela coNTraTada; Qualidade: a marca deve possuir registro no Ministério da agricultura, Selo de 
Pureza da ABIC – Associação Brasileira da Indústria de Café e Certificado no PQC – Programa de Qualidade do 
café, da aBic, em plena validade, ou laudo de avaliação do café, emitido por laboratórios credenciados pela 

rede Brasileira de laboratórios analíticos de Saúde (habilitados pela Vigilância Sanitária), com nota de Qualidade 
Global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do café e laudo de análise de microscopia do 

café, com tolerância de no máximo 1% de impureza. 

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior
Endereço da contratada: av. José furcin, 158 – Jd. Santa rosa, no muni-
cípio de Bariri – SP - cEP 17.250-000, Telefones: (14) 3662-8725 – (16) 
98115-9815, – (14) 98146-8442, Email: cafefraterno.adm@gmail.com ou 
diego.dpsgoncalves@gmail.com,

Protocolo: 661164
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 028/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 013/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empre-
sa allflEX coMErcio E SErVicoS dE MoBiliario lTda(cNPJ nº 
35.661.486/0001-93)
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Cadeiras Enfileiráveis com 
Tampo e assento rebatíveis

data da assinatura: 27/05/2021
Vigência: 28/05/2021 a 28/05/2022
Preços registrados:

iTEM Especificações Técnicas faBricaNTE / Mar-
ca / ModElo Unidade Quantidade 

Estimada
Preço 

Unitário
02 cadEira – ESPaldar MÉdio, aSSENTo rEBaTÍVEl, 

ESTrUTUra 4 PÉS coM rodÍZioS, ENfilEiráVEl, 
coM BraÇoS.

dimensões totais: 600 x 535 x 830 mm (lxPxa) 
assento: com estrutura em madeira laminada, mol-
dado anatomicamente, espessura mínima de 15mm. 

Estofado em espuma de poliuretano, espessura mínima 
de 30mm. capa inferior do assento em poliestireno de 
auto impacto com 3mm de espessura, na cor preta, 

com rebaixo para alojar a placa de fixação do assento 
à estrutura.

Placa rebatível do assento em chapa de aço, fixada à 
estrutura da cadeira por um sistema de eixo articulado, 

sextavado, permitindo movimentação do mesmo. 
Encosto: em madeira laminada, moldado anatomica-

mente, espessura mínima de 12mm, com estofado em 
espuma de poliuretano, espessura mínima de 25mm 
oU estrutura em plástico injetado de alta resistência, 

revestida com tecido tipo tela.
Estrutura/Base: 04 (quatro) pés em tudo de aço, sol-
dados a um eixo, dispostos de tal forma que permitam 
que as cadeiras, quando do assento rebatido, possam 
ser enfileiradas. O encaixe das cadeiras deve também 
possibilitar a movimentação de várias unidades simul-
taneamente, facilitando assim o transporte e reduzindo 

o espaço necessário para o seu acondicionamento. 
revestimento: Metal: pintura eletrostática epóxi na cor 
cinza. Estofado: courvin, cor preta. Braços: fixos, em 
poliuretano injetado, com alma de aço, integrados à 
estrutura da cadeira de forma que seus parafusos de 

fixação não fiquem aparentes. Prancheta: com sistema 
anti-pânico (escamoteável), cor preta. rodízios: 04 

(quatro) rodízios em nylon de duplo giro, para piso rígi-
do, tam. 50mm de diâmetro, eixo e sistema de fixação 
em aço. Blindagem nas rodas, a fim de impedir que os 
detritos do piso entrem em contato com o eixo. deverá 
ser apresentado laudo de profissional (engenheiro de 
segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergono-
mista) devidamente acreditado, atestando que o pro-

duto atende aos requisitos da Norma regulamentadora 
Nr-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho.

Marca: PlaXMETal
faBricaNTE:
PlaXMETal
ModElo /

rEfErÊNciaaUdi-
PlaX 57217

Und 185 807,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior
Endereço da contratada: Trav. dom romualdo coelho, nº 709, Bairro do 
Umarizal, no Município de Belém – Pa, cEP: 66055-190, Telefone (91) 
3038-7903, E-mail comercial@allflexmoveis.com.br

Protocolo: 661190
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 027/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 011/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa TEc-
No2000 iNdUSTria E coMErcio lTda (cNPJ nº 21.306.287/0001-52)
objeto: registro de Preços para aquisição, Montagem e instalação de Pol-
tronas (loTE i)
data da assinatura: 27/05/2021
Vigência: 28/05/2021 a 28/05/2022
Preços registrados:

loTE i – PolTroNaS

item Especificação fabricante / Marca 
/ Modelo Unidade Qtd. Valor Unitá-

rio (r$)

01

Poltrona tipo Presidente, giratória, com braços reguláveis, 
espaldar alto e encosto para cabeça, procedência: NacioNal 

(Certificado de conformidade com a NBR 13962:2018 - MÓVEIS 
Para EScriTÓrio – cadEiraS.)

TEcNo2000/
TEcNo2000/

GallEN
Und 80 1.750,00

02
Poltrona tipo diretor, giratória, com braços reguláveis, espaldar 
alto, procedência: NACIONAL (Certificado de conformidade com 
a NBr 13962:2018 - MÓVEiS Para EScriTÓrio – cadEiraS)

TEcNo2000/
TEcNo2000/

GallEN
Und 15 554,00

03
Poltrona tipo interlocutor, espaldar médio, fixa, com braços, 
procedência: NACIONAL (Certificado de conformidade com a 
NBr 13962:2018 - MÓVEiS Para EScriTÓrio – cadEiraS.)

TEcNo2000/
TEcNo2000/

GallEN
Und 15 548,62

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior
Endereço da contratada: rua Vereador décio de Paula nº 101, Bairro do 
Planalto, no Município de formiga - MG, cEP 35574-825, Telefone/fax (61) 
3248-3956 / (37) 3329-1000, e-mail tecno2000@tecno2000.com.br/ bra-
silia@tecno2000.com.br,

Protocolo: 661178
Portaria Nº 0167/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
6763/2021, em 17/05/2021;
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coNSidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregularida-
des no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/1/1994,
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar os servidores carloS ViNÍciUS rEiS doS SaNToS (Pre-
sidente), JoSÉ VENiciUS fraNco dE oliVEira e JoEl carloS dE oli-
VEira aSSUNÇÃo (Membros), para integrarem a comissão de Sindicância 
administrativa investigatória, instaurada pela PorTaria N.º 65/2020-MP/
SGJ-Ta, de 20/02/2020, publicada no d.o.E. de 18/3/2020, republicada 
em 07/07/2020.
ii – fiXar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.
iii – coNValidar todos os atos praticados até então pela comissão.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
Belém, 26 de maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0168/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
6762/2021, em 17/5/2021;
coNSidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregularida-
des no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/1/1994,
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar os servidores carloS ViNiciUS rEiS doS SaNToS (Pre-
sidente), JoSÉ VENiciUS fraNco dE oliVEira e JoEl carloS dE oli-
VEira aSSUNÇÃo (Membros), para integrarem a comissão do Processo 
administrativo disciplinar instaurado pela PorTaria N.º 26/2021-MP/SGJ-
Ta, de 02/02/2021, publicada no d.o.E. de 11/2/2021.
ii – fiXar o prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias para a conclusão 
dos trabalhos.
iii – coNValidar todos os atos praticados até então pela comissão.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
Belém, 26 de maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 660889
Portaria Nº 0282/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos membros abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro no art. 129 da lei complementar Estadual nº. 057, de 
6/7/2006.
- aNdrEa alicE BraNcHES NaPolEÃo – Período: 05/05 a 03/07/2021 – 
GEdoc nº 113369/2021
- Erica alMEida dE SoUSa – Período: 13 a 22/05/2021 – GEdoc 
n°112782/2021
- liliaN ViaNa frEirE – Período: 17 a 21/05/2021 – GEdoc nº 
112805/2021
- loUiSE rEJaNE dE araUJo SilVa SEVEriNo – Período: 15 a 29/05/2021 
– GEdoc nº 112785/2021
- QUiNTiNo fariaS da coSTa JUNior – Período: 13 a 27/05/2021 – GE-
doc nº 112576/2021
- TiaGo arrUda da PoNTE loPES – Período: 24/11/2020 a 20/01/2021 
– GEdoc nº 128371/2020
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal. 
Belém, 23 de maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0283/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao membro abaixo discriminado licença por motivo de doença 
em pessoa da família, com fulcro no art. 132, inciso i, da lei complemen-
tar nº 057, de 6/7/2006.
- fraNciSca PaUla MoraiS da GaMa – Período: 10 a 14/05/2021 - GE-
doc nº 111684/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal. 
Belém, 23 de maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 660900
Portaria Nº 1263/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a necessidade de garantir o funcionamento e o cumpri-
mento das atribuições do Grupo de Trabalho GT – agrário (Grupo de Tra-

balho “Conflitos Agrários e Fundiários no Estado do Pará”) instituído pela 
PorTaria Nº 1.437/2010-MP/PGJ, e vinculado ao cao cível; e
coNSidEraNdo, ainda, os termos do ofício n.º 039/2021-MP/cao-cível, 
datado de 17/5/2021, protocolizado sob o n.º 6749/2021, em 17/5/2021.
r E S o l V E:
coNVocar os Promotores de Justiça abaixo relacionados para compare-
cerem à reunião Extraordinária, que se realizará no dia 27 de maio de 
2021, a partir das 14h, de modo virtual, tendo por objetivo a exposição da 
iniciativa da comissão de alimentos Tradicionais dos Povos do amazonas 
(catrapoa), a ser realizada pelo dr. fernando Merloto Soave, Procurador 
da república do Estado do amazonas, com acesso através do link: https://
meet.google.com/quh-jzcw-rqr
1. aline cunha da Silva - PJ de anapu
2. crystina Michiko Taketa Morikawa - PJ de Parauapebas
3. Herena Neves Maués corrêa de Melo - PJ agrária de redenção
4. ione Missae da Silva Nakamura - PJ agrária de Santarém
5. Jane cleide Silva de Souza - PJ agrária de Marabá, em substitui-
ção
6. José alberto Grisi dantas - PJ de Eldorado dos carajás
7. Josélia leontina de Barros lopes - PJ de Marabá
8. lilian Viana freire - PJ agrária de Marabá, em substituição
9. louise rejane de araújo Silva Severino - PJ de cametá
10. renata Valéria Pinto cardoso - PJ agrária de altamira, em subs-
tituição
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 25 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1287/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob os nº 
5855/2021, em 03/05/2021;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
i – diSPENSar a servidora JoElMa cordEiro VaraNda cardoSo, ocu-
pante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, do exercício da Gratificação de 
Tempo integral, prevista no art. 137, § 1º, alínea “a”, da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/1/1994, concedida por meio da PorTaria Nº 724/2019-MP/
PGJ, publicada no doE de 20/02/2019, a contar de 01/06/2021.
ii – coNcEdEr a servidora PalMira fErrÃo doS SaNToS NETa, ocupan-
te do cargo de auxiliar de Enfermagem, lotada no departamento Médico 
Odontológico, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, 
alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, até ulterior delibe-
ração e enquanto desempenhar suas atividades junto àquela unidade, a 
contar de 01/06/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 26 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 660901
Portaria Nº 0161/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor, EMErSoN BrUNo dE oliVEira GoMES, auxiliar de 
administração, para exercer o cargo de assistência intermediária de chefe 
da divisão de arquitetura, durante o afastamento da titular, aNa PriScila 
corrEa da SilVa, no período de 19/04 a 16/05/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
Belém, 20 de maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0162/2021-MP/sUB-ta
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delega-
das pela PorTaria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora BárBara VEiGa fErrEira roSa, auxiliar de 
administração, para exercer o cargo de assistência intermediária de chefe 
da divisão de desenvolvimento de Pessoal, durante o afastamento da titu-
lar, MicHEllE BarBoSa dE BriTo, no período 17 a 24/4/2021.
ii - dESiGNar a servidora BrUNa TaTYara dE SoUZa TriNdadE, auxiliar 
de Administração, para exercer a função gratificada de Chefe de Unidade 
de apoio, durante o afastamento da titular, BárBara VEiGa fErrEira 
roSa, no período 17 a 24/4/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
Belém, 20 de maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
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Portaria Nº 0163/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delega-
das pela PorTaria N.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
6497/2021, em 12/05/2021;
coNSidEraNdo os termos da decisão proferida pela Subprocuradoria-Ge-
ral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, à fl. 11;
coNSidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregularida-
des no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/1/1994,
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar Processo administrativo disciplinar, objetivando apurar 
eventuais irregularidades praticadas pela servidora, registrada sob a Matrí-
cula n.º 999.1565, por infringência, em tese, ao disposto aos incisos iii, X 
e XXii do art. 178, da lei Estadual n.º 5.810/94.
ii - dESiGNar a comissão Permanente de Processo administrativo disci-
plinar e Sindicância, constituída por meio da PorTaria N.º 6.798/2019-
MP/PGJ, de 12/11/2019, publicada no d.o.E. de 26/11/2019, composta 
pelos servidores estáveis carloS ViNiciUS rEiS doS SaNToS (Presiden-
te), JoSÉ VENiciUS fraNco dE oliVEira e JoEl carloS dE oliVEira 
aSSUNÇÃo (Membros), para atuarem no processo.
iii – fiXar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
Belém, 20 de maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0164/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, licença por Motivo de 
doença em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 
5.810/1994:
- aliNE MiSSUE fUKUSHiMa MUraKaMi – Período: 18/05/2021 – GEdoc 
nº 113270/2021
- aNa lUiZa NUNES MariNHo dE araUJo – Período: 03 a 17/05/2021 – 
GEdoc nº 111080/2021
- BrUNo faBricio BraSil SEriQUE – Período: 12 a 25/05/2021 – GEdoc 
nº 112904/2021
- lidia Maria BarBoSa calado coiMBra – Período: 18 a 22/05/2021 – 
GEdoc nº 113356/2021
- Marco aNToNio da SilVa caSTro – Período: 17 a 21/05/2021 – GE-
doc nº 113043/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
Belém, 23 de maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0165/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria Nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados licença casamento, com 
fulcro no artigo 72, ii, da lei nº 5.810/94:
- iVaNa SoarES fEiJÓ – Período: 13 a 20/05/2021 – GEdoc nº 
113787/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
Belém, 23 de maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 660894
Portaria Nº 1291/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dElEGar poderes aos Procuradores de Justiça aNTÔNio EdUardo Bar-
lETa dE alMEida, Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídi-
co-institucional, e UBiraGilda SilVa PiMENTEl, Subprocuradora-Geral 
de Justiça, para a área Técnico-administrativa, para, em conjunto com a 
Procuradoria-Geral de Justiça, realizarem os atos preparatórios dos con-
cursos para membros e servidores do Ministério Público do Estado do Pará, 
respectivamente, a contar de 26/05/2021, até ulterior deliberação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 26 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1293/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “SiP” sob o 
n.º 5515/2021, em 27/04/2021;

coNSidEraNdo os termos da manifestação proferida pelo Egrégio conse-
lho Superior do Ministério Público, à unanimidade, na 5ª Sessão ordinária, 
realizada no dia 12/05/2021, nos autos do Processo SiMP n.º 000017-
012/2020,
r E S o l V E:
RETIFICAR o prazo final, referente ao primeiro período de afastamento 
do Promotor de Justiça de 2ª Entrância MaUro GUilHErME MESSiaS 
doS SaNToS,  Titular do cargo de 4ª Promotor de Justiça de Parauape-
bas, das funções ministeriais, para frequentar o curso de Pós Gradua-
ção “lato Sensu”, no Programa “ll.M. (legum legis Magister – Master of 
laws)”, na Universidade da califórnia, em los angeles (Ucla), nos Estados 
Unidos da américa, autorizado pela PorTaria N.º 2.951/2020-MP/PGJ, 
de 19/10/2020, publicada no d.o.E. de 27/10/2020, para o período de 
15/01/2021 a 20/05/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 26 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 660927
eXtrato da Portaria Nº 006/2021/MP-4PJr
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado 
pelo Promotor de Justiça da 5ª região agrária - sede redenção, resol-
ve instaurar o presente Procedimento administrativo com o objetivo de 
“acompanhar a situação fundiária na comunidade romaria, localizada no 
município de cumaru do Norte, em floresta do araguaia”. o mencionado 
procedimento se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de reden-
ção, situada na av. Manoel Vicente Pereira, s/nº, lotes 20/25 – Parque dos 
Buritis – cEP: 68.552-760 – redenção – Pa”.
HErENa NEVES MaUES corrEa dE MElo
Promotor de Justiça em exercício na 4ª PJ de redenção.

Protocolo: 660934
Ministério Público do estado do Pará
extrato da Portaria Nº 024/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTU-
ral, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a PorTaria Nº 
024/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl de 26/05/2021 que instaura o Pro-
cedimento administrativo nº 001733-003/2021- MP-3º PJ Ma/Pc/Hu, que 
se encontra à disposição na Promotoria de Justiça do Meio ambiente, Patri-
mônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo cus-
tódio, nº 36- anexo i-térreo-cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
data da instauração: 26.05.2021
objeto: troca de postes e luminárias pela empresa Equatorial na rodovia 
arthur Bernardes - rua doutor armando Moreli, próximo ao nº 456 - bairro 
Pratinha próximo ao ciaba e cerpasa - Belém- Pará.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 660921
Ministério Público do estado do Pará
extrato da Portaria Nº 023/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTU-
ral, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a PorTaria Nº 
023/2021-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl de 26/05/2021 que instaura o Pro-
cedimento administrativo nº 000065-113/2020 - MP-3º PJ Ma/Pc/Hu, que 
se encontra à disposição na Promotoria de Justiça do Meio ambiente, Patri-
mônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo cus-
tódio, nº 36- anexo i-térreo-cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
data da instauração: 26.05.2021
objeto: instaurada em razão de comunicação e intervenção deste órgão 
para que o Município de Belém altere a lei Municipal nº 9.453 de 24 de 
abril de 2019, que criou o 72º bairro de Belém denominado “antônio le-
mos”, constituído de áreas desmembradas dos Bairros Maracacuera e 
águas Negras, integrando o distrito administrativo de icoaraci – daico, 
nesta cidade
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 660919
eXtrato da Portaria Nº 02/2021-8ª PJ aGrÁria
a 8ª Promotoria de Justiça agrária da região de castanhal, com funda-
mento no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, 
inci, Vi da rESolUÇÃo Nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a ins-
tauração do iNQUÉriTo ciVil SiMP Nº 003394-040/2018 que encontra-se 
a disposição na Promotoria agrária de castanhal, situada na av. Maximino 
Porpino 1204, Bairro centro, castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria Nº 0/2021-8ª PJ aGrária
Polo ativo: João Bosco da Silva
Polo Passivo: deputado Estadual Marcio desiderio Teixeira Miranda, Eliana 
Gonçalves de oliveira e Marisa azevedo.
assunto: Visa apurar supostas irregularidades envolvendo a elaboração de 
cadastros ambientais rurais e a necessidade de levantamento de maiores 
informações sobre o caso.
ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra, Promotora de Justiça agrária da i 
região (castanhal)

Protocolo: 660925
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 004/2021-1ªPJPGM
a Promotora de Justiça PaUla caroliNE NUNES MacHado, titular do 1º 
cargo de PJ de Paragominas, com fundamento no art. 54, Vi, e §3º da lei 
complementar nº 057/06, no art. 4º, inc. Vi, da resolução nº 23 – cNMP, 
de 17/09/07, e nos arts. 32 (final) e 24, §2º, I, da Resolução nº 007/2019–
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cPJ, torna pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo 
nº 004/2021-1ªPJPGM, que se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de Paragominas, situada no Eixo W1, s/nº, bairro célio Miranda, 
cEP 68.625-510 – Paragominas/Pa, telefones nºs (91) 3729-1783 / 3729-
3820.
PorTaria Nº 004/2021-1ªPJPGM
Objeto: acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, as políticas públicas 
que estão sendo adotadas pelo poder executivo municipal para reduzir, em 
diversos pontos da cidade, os constantes alagamentos durante as fortes 
chuvas da região, bem como verificar as ações que ainda são necessárias 
para reduzir seus efeitos, dentre outras questões inerentes ao assunto.
PaUla caroliNE NUNES MacHado, titular do 1º cargo de PJ de Parago-
minas

Protocolo: 660915
Portaria N.º 031/2021-MP/3ªPJdiat/BeLÉM-Pa
a dra. Elaine carvalho castelo Branco, Promotora de Justiça Titular da 3ª 
Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, 
e de acidentes de Trabalho de Belém, usando de suas atribuições, e
coNSidEraNdoS (constam na versão original)
rESolVE:
instaurar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, objetivando ga-
rantir a tutela de interesses individuais indisponíveis, em especial quanto 
ao direito à saúde da pessoa com deficiência, mais especificamente, PÂ-
MEla criSTiNa oliVEira coElHo, pessoa com transtorno mental que 
necessita de medicamento EToXiM, nomeando para servir como Secretário 
o servidor ELIZEU DE PAULA GUIMARAES JUNIOR, que deverá fiel e zelo-
samente cumprir as suas funções, determinando, desde já, as seguintes 
diligências:
1. autue-se esta Portaria, juntamente com toda a documentação 
pertinente;
2. Encaminhe-se cópia desta Portaria à Procuradoria-Geral de Jus-
tiça, à corregedoria-Geral do Ministério Público e ao centro de apoio ope-
racional da cidadania;
3. Afixe-se esta PORTARIA No local de costume, providenciando-se 
a remessa de cópia para publicação (artigo 4º, inciso Vi, da resolução n.º 
23/2007-cNMP);
4. Oficie-se SESPA, encaminhando cópia da presente portaria, para 
que se manifeste sobre o mesmo no prazo de 10 (dez) dias;
5. após, retornem os autos conclusos a esta Presidência, para ulte-
riores deliberações.
Belém-Pa, 21 de maio de 2021
ElaiNE carValHo caSTElo BraNco
3ª Promotora de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência,
idosos e acidentes de Trabalho de Belém

Protocolo: 660910
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 23/2021-MP/PJc
o Promotor de Justiça da cidade de colares, rui Barbosa lamim, com 
supedâneo no art. 127, caput, e 129, ii, da constituição federal; art. 26, 
i, da lei nº 8.625/93 (lei orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 
54, i, da lei complementar Estadual nº 057/06 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará), e art. 8º, inciso iii da resolução nº 174/2017 
do conselho Nacional do Ministério Público do Estado do Pará e art. 31, 
inciso iii da resolução nº 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça, 
torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 000184-
352/2020, que visa acompanhar e preservar os direitos imateriais da co-
munidade quilombola do cacau, localizada na zona rural do município de 
colares. Que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de colares, 
situada na rua dr. Justo chermont, 155- centro, cEP: 68785-000, colares
-Pará. Telefone: (91) 3461-7180.

Protocolo: 660908
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 013/2020-MP/PJcP
a Promotora de Justiça da cidade de concórdia do Pará, Naiara Vidal No-
gueira, com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 
057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, 
torna pública a instauração do inquérito civil Público, através da PorTa-
ria Nº 013/2021-MP/PJcP, que se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de concórdia do Pará, situada na rua Bezerra de Menezes, nº 280, 
Bairro Nova aurora, cEP: 68685-000, concórdia do Pará/Pa.
PorTaria Nº 013/2021-MP/PJcP
objeto: apurar a ocorrência de improbidade administrativa enquadrável 
na lei n° 8.429/92 na licitação Pregão Eletrônico n° 09/2021-003, bem 
como de colher os elementos de prova necessários ao ajuizamento da ação 
judicial cabível, ou suficientes para promoção de arquivamento do proce-
dimento investigatório.

Protocolo: 661034
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 014/2020-MP/PJcP
a Promotora de Justiça da cidade de concórdia do Pará, Naiara Vidal No-
gueira, com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 
057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, 
torna pública a instauração do inquérito civil Público, através da PorTa-
ria Nº 014/2021-MP/PJcP ( SiMP 00311-139/2021) , que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de concórdia do Pará, situada na rua 
Bezerra de Menezes, nº 280, Bairro Nova aurora, cEP: 68685-000, con-
córdia do Pará/Pa.

PorTaria Nº 014/2021-MP/PJcP
objeto: apurar danos ambientais realizados por empresas poluidoras que 
atuam sem licença ambiental.

Protocolo: 661038
extrato da Portaria Nº 018/2021 – inquérito civil nº 000350-
151/2018.
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 6º carGo da ProMoToria dE dEfESa 
do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. aldo 
dE oliVEira BraNdÃo SaifE, torna pública a instauração inquérito civil 
nº 000350-151/2018 que se encontra à disposição na sede do Ministério 
Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta cidade de 
Belém do Pará.
Portaria de instauração: 018/2021-MP/6ºPJdPPMa
objeto: apurar possível prática de ato de improbidade administrativa em 
razão da não realização, por parte da Secretaria Municipal de Saneamento 
(SESaN), do serviço de terraplanagem e pavimentação, no Morro da for-
miga, localizado no conjunto coHaB, Gleba i, bairro da Marambaia, em 
Belém, já que existia dotação orçamentária para essa finalidade aprovada 
pela câmara Municipal de Belém.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 661040
extrato da Portaria Nº 019/2021 – inquérito civil nº 004430-
031/2020.
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 6º carGo da ProMoToria dE dEfESa 
do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. aldo 
dE oliVEira BraNdÃo SaifE, torna pública a instauração inquérito civil 
nº 004430-031/2020 que se encontra à disposição na sede do Ministério 
Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta cidade de 
Belém do Pará.
Portaria de instauração: 019/2021-MP/6ºPJdPPMa
objeto: apurar possíveis irregularidades nos contratos n° 038/2020 e n° 
029/2020 celebrados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPa) 
com as empresas HEliSUl TáXi aÉrEo lTda e BraSil Vida TáXi aÉrEo.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 661041
resUMo da Portaria Nº 014/2021 – MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU – BeL
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 1º ProMoTor 
dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, HaBiTaÇÃo E 
UrBaNiSMo dE BElÉM, no uso de suas atribuições institucionais e com 
arrimo nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constituição federal, art. 27, 
parágrafo único, inciso iV, da lei nº. 8.625/93, da lei complementar Es-
tadual nº 057/06 e art.3º, caput, e art.7º, da resolução cNMP nº 174 
de 04 de julho de 2017, e art.7º, caput, e art.11, da resolução nº 007 
de 06 de junho de 2019, do colégio de Procuradores de Justiça-MP/Pa, e 
demais disposições aplicáveis, rESolVE tornar pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000037-125/2021-MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU - bel, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, 
Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Polo ativo/reclamante: Moradores do coNdoMÍNio do EdifÍcio MoN-
TrEal, rua de Óbidos, 179, cidade Velha, Belém/Pará.
Polo Passivo/reclamado: cooperativa de Trabalho de resíduos sólidos da 
amazônia – cooPErcrESaM, localizada na rua de Óbidos, 179, cidade 
Velha, Belém/Pará
data da instauração: 24/05/2021.
objeto da investigação: crime ambiental, consistente em acúmulo de lixo, 
com disseminação de insetos e poluição sonora.
BENEdiTo WilSoN corrÊa dE Sá: Promotor de Justiça

Protocolo: 661042
resUMo da Portaria Nº 013/2021 – MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU – BeL
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 1º ProMoTor 
dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, HaBiTaÇÃo E 
UrBaNiSMo dE BElÉM, no uso de suas atribuições institucionais e com 
arrimo nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constituição federal, art. 27, 
parágrafo único, inciso iV, da lei nº. 8.625/93, lei complementar Estadual 
nº 057/06 e art. 2°, § 6º c/c §7°, da resolução cNMP n° 23, de 17 de se-
tembro de 2007, e art. 13º § 2º, da resolução cPJ nº 007, de 13 de junho 
de 2019, e demais disposições legais e aplicáveis, resolve tornar pública a 
coNVErSÃo do Procedimento Preparatório nº 000491-125/2020-MP/1ªPJ/
Ma/Pc/HU-BEl no inquérito civil nº 000491-125/2020-MP/1ºPJ/Ma/Pc/
HU - bel, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Meio 
ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na 
rua Ângelo custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém 
do Pará.
Polo ativo/reclamante: instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos recur-
sos Naturais renováveis – iBaMa.
Polo Passivo/reclamado: Sistema de comercialização e Transporte de Pro-
dutos florestais – SiSflora.
objeto da investigação: apurar possível falsidade ideológica, uso de docu-
mento falso, inserção de dados falsos em sistema informatizado por servi-
dores do SiSflora.
data da instauração: 24/05/2021 
BENEdiTo WilSoN corrÊa dE Sá
Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e 
Urbanismo de Belém

Protocolo: 661045
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PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
eXtratos de terMos aditiVos

1° termo aditivo - alteração do prazo de vigência e valor ao contrato 
n.° 1.741/2020/fMaS. Pregão Presencial n.º 008/2020/PMa Parte: MUNi-
cÍPio dE afUá - fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social e a empre-
sa JK da SilVa coSTa EirEli. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do 
raMo PErTiNENTE Para o forNEciMENTo dE MaTEriaiS EdUcaTiVo/
ESPorTiVo E SUPriMENToS dE iNforMáTica Para aTENdEr À dEMaN-
da da SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social-fMaS. o valor 
da contratação resta aditada em r$ 21.768,17 (Vinte e um mil, setecentos 
e sessenta e oito reais e dezessete centavos) passando o valor total para 
r$ 108.840,87 (cento e oito mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e 
sete centavos), Vigência de 01/01/2021 até 31/12/2021. ordenador de 
despesa: ronald de souza Nobre.
1° termo aditivo - alteração do prazo de vigência e valor ao contrato 
n.° 1.742/2020/fME. Pregão Presencial n.º 008/2020/PMa Parte: MUNi-
cÍPio dE afUá - fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo/fME e a empresa JK 
da SilVa coSTa EirEli. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo 
PErTiNENTE Para o forNEciMENTo dE MaTEriaiS dE coPa coZiNHa, 
EdUcaTiVo/ESPorTiVo E SUPriMENToS dE iNforMáTica Para aTEN-
dEr a dEMaNda da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo/fME. o valor 
da contratação resta aditada em r$ 5.432,00 (cinco mil e quatrocentos e 
trinta e dois reais) passando o valor total para r$ 27.160,00 (Vinte e sete 
mil, cento e sessenta reais), Vigência de 01/01/2021 até 31/12/2021. 
ordenadora de despesa: Kelly cristina dos santos salomão.
1° termo aditivo - alteração do prazo de vigência e valor ao contrato n.° 
1.743/2020/fMS. Pregão Presencial n.º 008/2020/PMa Parte: MUNicÍPio 
dE afUá - fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE/fMS e a empresa JK da SilVa 
coSTa EirEli. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo PErTiNEN-
TE Para o forNEciMENTo dE SUPriMENToS dE iNforMáTica Para 
aTENdEr a dEMaNda da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE/fMS. o va-
lor da contratação resta aditada em r$ 12.701,15 (doze mil, setecentos 
e um reais e quinze centavos) passando o valor total para r$ 63.305,75 
(Sessenta e três mil, trezentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), 
Vigência de 01/01/2021 até 31/12/2021. ordenadora de despesa: Va-
léria Maria dias Lacerda de araújo.
1° termo aditivo - alteração do prazo de vigência e valor ao contrato 
n.° 1.744/2020/fUNdEB. Pregão Presencial n.º 008/2020/PMa Parte: MU-
NicÍPio dE afUá - fUNdo MUNiciPal Para GESTÃo da MoViMENTaÇÃo 
doS rEcUrSoS do fUNdEB e a empresa JK da SilVa coSTa EirEli. 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo PErTiNENTE Para o for-
NEciMENTo dE MaTEriaiS dE coPa coZiNHa, EdUcaTiVo/ESPorTiVo 
E SUPriMENToS dE iNforMáTica Para aTENdEr a dEMaNda da SE-
crETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo/fUNdEB. o valor da contratação 
resta aditada em r$ 91.005,50 (Noventa e um mil, cinco reais e cinquen-
ta centavos) passando o valor total para r$ 455.027,50 (Quatrocentos e 
cinquenta e cinco mil, vinte e sete reais e cinquenta centavos), Vigência de 
01/01/2021 até 31/12/2021. ordenadora de despesa: Kelly cristina 
dos santos salomão.
1° termo aditivo - alteração do prazo de vigência e valor ao contra-
to n.° 1.745/2020/PMa. Pregão Presencial n.º 008/2020/PMa Parte: MU-
NicÍPio dE afUá - PrEfEiTUra MUNiciPal dE afUá e a empresa JK 
da SilVa coSTa EirEli. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo 
PErTiNENTE Para o forNEciMENTo dE MaTEriaiS EdUcaTiVo/ESPor-
TiVo E SUPriMENToS dE iNforMáTica Para aTENdEr a dEMaNda da 
PrEfEiTUra, SEcrETariaS E oUTroS ÓrGÃoS. o valor da contratação 
resta aditada em r$ 20.323,17 (Vinte mil, trezentos e vinte e três reais e 
dezessete centavos) passando o valor total para r$ 101.615,87 (cento e 
um mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e sete centavos), Vigência de 
01/01/2021 até 31/12/2021. ordenador de despesa: odimar Wander-
ley salomão
1° termo aditivo - alteração do prazo de vigência e valor ao contrato 
n.° 1.746/2020/fME. Pregão Presencial n.º 008/2020/PMa Parte: MUNi-
cÍPio dE afUá - fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo/fME e a empresa 
raJ TEcNoloGia E coMÉrcio dE ProdUToS diVErSoS EirEli. objeto: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo PErTiNENTE Para o forNEci-
MENTo dE MaTEriaiS dE coPa coZiNHa, Para aTENdEr a dEMaNda 
SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo/fME. o valor da contratação resta 
aditada em r$ 15.286,50 (Quinze mil, duzentos e oitenta e seis reais e 
cinquenta centavos) passando o valor total para r$ 76.432,50 (Setenta e 
seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), Vigência 
de 01/01/2021 até 31/12/2021. ordenadora de despesa: Kelly cristi-
na dos santos salomão.
1° termo aditivo - alteração do prazo de vigência e valor ao contrato n.° 
1.747/2020/fUNdEB. Pregão Presencial n.º 008/2020/PMa Parte: MUNicÍ-
Pio dE afUá - fUNdo MUNiciPal Para GESTÃo da MoViMENTaÇÃo doS 

rEcUrSoS do fUNdEB e a empresa raJ TEcNoloGia E coMÉrcio dE 
ProdUToS diVErSoS EirEli. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do 
raMo PErTiNENTE Para o forNEciMENTo dE MaTEriaiS dE coPa co-
ZiNHa, Para aTENdEr a dEMaNda da SEcrETaria MUNiciPal dE EdU-
caÇÃo/fUNdEB. o valor da contratação resta aditada em r$ 28.438,50 
(Vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) 
passando o valor total para r$ 142.192,50 (cento e quarenta e dois mil, 
cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos Vigência de 01/01/2021 
até 31/12/2021. ordenadora de despesa: Kelly cristina dos santos 
salomão.
1° termo aditivo - alteração do prazo de vigência e valor ao contrato 
n.° 1.999/2020/fMMa. Pregão Presencial n.º 008/2020/PMa Parte: MUNi-
cÍPio dE afUá - fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE e a empresa JK 
da SilVa coSTa EirEli. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo 
PErTiNENTE Para o forNEciMENTo dE SUPriMENToS dE iNforMáTica 
Para aTENdEr À dEMaNda da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aM-
BiENTE - fMMa. o valor da contratação resta aditada em r$ 720,00 (Se-
tecentos e vinte reais) passando o valor total para r$ 3.600,00 (Três mil e 
seiscentos reais), Vigência de 01/01/2021 até 31/12/2021. ordenador de 
despesa: Humberto Pimenta Quintas Júnior.

Protocolo: 661191

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de LicitaÇÃo
cHaMada PÚBLica da aGricULtUra FaMiLiar 1/2021

aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar 
e do Empreendedor familiar rural conforme §1º do art.14 da lei n.º 
11.947/2009 e resolução fNdE n.º 4 de 02/04/2015, para manutenção 
das Unidades da rede Municipal de Ensino na sede do Município altamira/
Pa e do distrito de castelo de Sonhos: aBErTUra. 22/06/2021, às 09:00 
horas (horário local), no centro de eventos da altamira/Pá, sito a avenida 
perimetral s/nº. os interessados poderão tirar gratuitamente o Edital na 
divisão de Suprimentos e Serviços - Setor de licitação desta Prefeitura 
Municipal de altamira, no horário das 08:00 às 12:00 horas de segunda 
a sexta-feira, localizada av. Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3246, Bairro 
Esplanada do Xingu, na cidade de altamira, Estado do Pará.
rodoLFo reGis NoGUeira caBraL - Presidente da cPL

Protocolo: 661194

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
eXtrato de coNtrato - 

PreGÃo eLetrÔNico N027/2021
ParTES: coNTraTaNTE: MUNicÍPio dE alTaMira (PrEfEiTUra MUNi-
ciPal dE alTaMira), cNPJ 05.263.116/0001-37 - coNTraTada: EMPrE-
Sa: BorracHaS E MaNGUEira lTda-ME - cNPJ: 01.629.847/0001-00; 
contrato nº. 418/2021, valor r$: 4.950.000,00. dotação orçamentária 
- 15.451.0041.1049. 4.4.90.51.00 - obras e instalações. Vigência: até 
20/5/2022; objeto: Serviços de Tapa Buraco e recapeamento em diversas 
Vias do Município de altamira/Pa, as informações poderão ser acessadas 
na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.
altamira.pa.gov.br. assinatura: altamira/Pá, 20/05/2021.

retiFicaÇÃo do eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico srP 4/2021

ParTES: coNTraTaNTE: MUNicÍPio dE alTaMira (PrEfEiTUra MUNici-
Pal dE alTaMira), cNPJ 05.263.116/0001-37 - coNTraTada: EMPrESa: 
J. M. NaSciMENTo NETo EirEli - ME - cNPJ: 33.614.394/0001-27; contrato 
nº. 061/2021, valor r$; 185.019,58; EMPrESa: d. G. SPErN - EPP - cNPJ: 
04.253.995/0001-53, contrato nº. 065/2021, valor r$: 392.118,10; EM-
PrESa: Gráfica ModElo alTaMira lTda - ME - cNPJ: 24.933.664/0001-
71; contrato nº. 069/2021, valor r$: 2.984,80; EMPrESa: NiSSEi SEr-
ViÇoS E coMÉrcio lTda - EPP - cNPJ: 23.882.208/0001-87; contrato 
nº. 073/2021, valor r$: 8.080,50; dotação orçamentária - 2.002, 2.015, 
2.017, 2.024, 2.177, 2.184, 2.193, 2.203, 2.201 - 33.90.30.00-Material 
de consumo. Vigência: até 31/12/2021; objeto: aquisição de Material de 
Expediente. As informações poderão ser acessadas na integra no site ofi-
cial da Prefeitura Municipal de altamira/Pa - www.altamira.pa.gov.br. assi-
natura: altamira/Pá, 01/04/2021. coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE 
EdUcaÇÃo dE alTaMira - cNPJ: 28.553.049/0001-90;
coNTraTada; EMPrESa: J. M. NaSciMENTo NETo EirEli - ME - cNPJ: 
33.614.394/0001-27; contrato nº. 062/2021, valor r$; 185.450,20; EM-
PrESa: d. G. SPErN - EPP - cNPJ: 04.253.995/0001-53, contrato nº. 
066/2021, valor r$: 30.493,65; EMPrESa: Gráfica ModElo alTaMira 
lTda - ME - cNPJ: 24.933.664/0001-71; contrato nº. 070/2021, valor r$: 
21.086,50; EMPrESa: NiSSEi SErViÇoS E coMÉrcio lTda - EPP - cNPJ: 
23.882.208/0001-87; contrato nº. 074/2021, valor r$: 3.479,70; dota-
ção orçamentária - 12.122.0006.2026. 33.90.30.00-Material de consumo. 
Vigência: até 31/12/2021; objeto: aquisição de Material de Expediente, 
Utensilio e descartáveis. as informações poderão ser acessadas na integra 
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no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.altamira.pa.gov.
br. assinatura: altamira/Pá, 01/04/2021. coNTraTaNTE: fUNdo MUNici-
Pal dE aSSiSTÊNcia Social dE alTaMira - cNPJ: 18.142.506/0001-09. 
coNTraTada; EMPrESa: J. M. NaSciMENTo NETo EirEli - ME - cNPJ: 
33.614.394/0001-27; contrato nº. 063/2021, valor r$; 116.976,30; EM-
PrESa: d. G. SPErN - EPP - cNPJ: 04.253.995/0001-53, contrato nº. 
067/2021, valor r$: 21.245,30; EMPrESa: Gráfica ModElo alTaMira 
lTda - ME - cNPJ: 24.933.664/0001-71; contrato nº. 071/2021, valor r$: 
20.178,05; EMPrESa: NiSSEi SErViÇoS E coMÉrcio lTda - EPP - cNPJ: 
23.882.208/0001-87; contrato nº. 075/2021, valor r$: 4.180,50; dotação 
orçamentária - 08.122.0029.2150. 33.90.30.00-Material de consumo. Vi-
gência: até 31/12/2021; objeto: aquisição de Material de Expediente. as 
informações poderão ser acessadas na integra no site oficial da Prefeitura 
Municipal de altamira/Pa - www.altamira.pa.gov.br. assinatura: altamira/
Pá, 01/04/2021. coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE alTa-
Mira - cNPJ: 10.467.921/0001-12. coNTraTada; EMPrESa: J. M. NaS-
ciMENTo NETo EirEli - ME - cNPJ: 33.614.394/0001-27; contrato nº. 
064/2021, valor r$; 103.270,37; EMPrESa: d. G. SPErN - EPP - cNPJ: 
04.253.995/0001-53, contrato nº. 068/2021, valor r$: 13.845,75; EM-
PrESa: Gráfica ModElo alTaMira lTda - ME - cNPJ: 24.933.664/0001-
71; contrato nº. 072/2021, valor r$: 8.160,15; EMPrESa: NiSSEi SErVi-
ÇoS E coMÉrcio lTda - EPP - cNPJ: 23.882.208/0001-87; contrato nº. 
076/2021, valor r$: 5.492,50; dotação orçamentária - 10.122.0028.2.084 
- 33.90.30.00-Material de consumo. Vigência: até 31/12/2021; objeto: 
aquisição de Material de Expediente. as informações poderão ser acessa-
das na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.
altamira.pa.gov.br. assinatura: altamira/Pá, 01/04/2021.

Protocolo: 661209

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
FUNdo MUNiciPaL de saÚde de aLtaMira

eXtrato de terMo aditiVo - 
disPeNsa de LicitaÇÃo 1001/2021

Primeiro Termo aditivo ao contrato administrativo nº. 11/2021 - ParTE: 
coNTraTaNTE - fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE alTaMira - cNPJ: 
13.707.794/0001-70 e a coNTraTada: a. dE SoUZa SilVa coMÉrcio 
dE GaSES iNSdUSTrial - cNPJ: 29.187.356/0001-68; oBJETo: forne-
cimento de GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO); JUSTIFICATIVA: Modificação do 
contrato administrativo mediante acréscimo de 25% no quantitativo ini-
cialmente contratado no item 01, conforme art. 65, inciso i, alínea “b”, 
inciso ii, § 1º da lei federal nº. 8.666/93 respectivamente; foNTE dE 
rEcUrSoS: recursos Próprios do município: 10 122 0028 2.084, 10 302 
0024 2.108, 10 302 0024 2.115, 10 302 0024 2.120, 10 302 0024 2.122 e 
3.3.90.30; aSSiNaTUra do TErMo adiTiVo: 01.03.2021.

Protocolo: 661205

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

secretaria MUNiciPaL de Meio aMBieNte - seMMa
eXtrato de coNtrato 

PreGÃo eLetrÔNico-srP Nº 005/2021
coNTraTaNTE - Prefeitura Municipal de Brasil Novo/ Secretaria Municipal 
de Meio ambiente - SEMMa, caETaNo GáS lTda cNPJ: 12.287.739/0001-
05, contrato administrativo nº. 102/2021, com o valor total de r$ 
1.210,10. oBJETo: aquisição fornecimento parcelado de recarga de Gás 
de cozinha e Botijão de Gás de 13 kg, para manutenção das atividades da 
Prefeitura e demais fundos: foNTE dE rEcUrSoS: 2.133, 4.4.90.52.00 e 
3.3.90.30.00, ViGÊNcia doS coNTraToS: até 31/12/2021. assinatura do 
contrato: Brasil Novo/Pa, 17/05/2021 - ordenador de despesas: fernando 
rocca de araújo - Secretário Municipal de Meio ambiente.

Fernando rocca de araújo
Secretário Municipal de Meio ambiente

Protocolo: 661213

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato de coNtrato 

PreGÃo eLetrÔNico-srP Nº 005/2021
coNTraTaNTE - Prefeitura Municipal de Brasil Novo/fundo Municipal de 
Educação - SEMEd, caETaNo GáS lTda cNPJ: 12.287.739/0001-05, con-
trato administrativo nº. 101/2021, com o valor total de r$ 20.200,00. 
oBJETo: aquisição fornecimento parcelado de recarga de Gás de cozinha 
e Botijão de Gás de 13 kg, para manutenção das atividades da Prefeitura 
e demais fundos: foNTE dE rEcUrSoS: 2.030 e 2.048, 4.4.90.52.00 e 
3.3.90.30.00, ViGÊNcia doS coNTraToS: até 31/12/2021. assinatura do 
contrato: Brasil Novo/Pa, 17/05/2021 - ordenador de despesas: Weder-
son Noiminche - Secretário interino Municipal de Educação.

Wederson Noiminche
Secretário interino Municipal de Educação.

Protocolo: 661214

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 005/2021

o Município de Brasil Novo/Pa, torna público a Homologação do procedimento 
licitatório em epigrafe, objeto: fornecimento parcelado de recarga de Gás de 
cozinha e Botijão de Gás de 13 kg, para manutenção das atividades da Prefei-
tura e demais fundos, empresa caETaNo GáS lTda cNPJ: 12.287.739/0001-
05, com o valor total de r$ 520.684,00. Brasil Novo/Pa, 22 de abril de 2021.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 003/2021 
do PreGÃo eLetrÔNico - srP N º. 005/2021-PMBN

objeto: registro de Preços para aquisição fornecimento parcelado de re-
carga de Gás de cozinha e Botijão de Gás de 13 kg, para manutenção das 
atividades da Prefeitura e demais fundos. Empresa e preço registrado: 
caETaNo GáS lTda cNPJ: 12.287.739/0001-05 - itens 01 e 02, valor glo-
bal de r$ 520.684,00 (quinhentos e vinte mil seiscentos e oitenta e quatro 
reais). Validade: 12 (doze) meses.  Brasil Novo/Pa, 26 de abril de 2021.

eXtrato de coNtrato 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2021

coNTraTaNTE - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, caETaNo GáS lTda 
cNPJ: 12.287.739/0001-05, contrato administrativo nº. 103/2021, com 
o valor total de r$ 28.735,00. oBJETo: aquisição fornecimento parcelado 
de recarga de Gás de cozinha e Botijão de Gás de 13 kg, para manu-
tenção das atividades da Prefeitura e demais fundos: foNTE dE rEcUr-
SoS: 2.063, 2.114 e 2.052, 4.4.90.52.00 e 3.3.90.30.00, ViGÊNcia doS 
coNTraToS: até 31/12/2021. assinatura do contrato: Brasil Novo/Pa, 
17/05/2021 - ordenador de despesas: Weder Makes carneiro - Pre-
feito Municipal de Brasil Novo.

Protocolo: 661215

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
eXtrato de coNtrato 

PreGÃo eLetrÔNico-srP Nº 005/2021
coNTraTaNTE - Prefeitura Municipal de Brasil Novo/fundo Municipal de 
Saúde, caETaNo GáS lTda cNPJ: 12.287.739/0001-05, contrato ad-
ministrativo nº. 104/2021, com o valor total de r$ 24.847,00. oBJETo: 
aquisição fornecimento parcelado de recarga de Gás de cozinha e Botijão 
de Gás de 13 kg, para manutenção das atividades da Prefeitura e de-
mais fundos: foNTE dE rEcUrSoS: 2.023, 2.017, 2.019, 2.020, 2.022 
e 2.009, 4.4.90.52.00 e 3.3.90.30.00, ViGÊNcia doS coNTraToS: até 
31/12/2021. assinatura do contrato: Brasil Novo/Pa, 17/05/2021 - or-
denador de despesas: ElYSSoN lEoNardE KloSS - Secretário Municipal 
de Saúde.

elysson Leonarde Kloss
Secretário Municipal de Saúde

Protocolo: 661216

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

secretaria do traBaLHo e ProMoÇÃo sociaL-seMUts
eXtrato de coNtrato 

PreGÃo eLetrÔNico-srP Nº 005/2021
coNTraTaNTE - Prefeitura Municipal de Brasil Novo/ Secretaria do Trabalho 
E Promoção Social-SEMUTS, caETaNo GáS lTda cNPJ: 12.287.739/0001-
05, contrato administrativo nº. 123/2021, com o valor total de r$ 
9.237,00. oBJETo: aquisição fornecimento parcelado de recarga de Gás 
de cozinha e Botijão de Gás de 13 kg, para manutenção das atividades da 
Prefeitura e demais fundos: foNTE dE rEcUrSoS: 2.101, 2.081, 2.082, 
2.083, 2.084, 2.086 e 2.096, 4.4.90.52.00, 3.3.90.30.00 e 3.3.90.32.00, 
ViGÊNcia doS coNTraToS: até 31/12/2021. assinatura do contrato: 
Brasil Novo/Pa, 24/05/2021 - ordenador de despesas: Walcleia rodrigues 
de lima - Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social.

Walcleia rodrigues de Lima
Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social

Protocolo: 661218

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 013/2021

Tipo Menor Preço por loTE. oBJETo: Seleção e contratação de empresas 
para o fornecimento parcelado de aquisição de peças, acessórios e servi-
ços de motocicletas, para manutenção da Secretaria Municipal de adminis-
tração e finanças e demais fundos Municipais de Brasil Novo. aBErTUra: 
11/06/2021, às 08:30 horas. local da SESSÃo PÚBlica: (www.licitanet.
com.br).  o Edital e seus anexos estarão disponíveis para download na 
plataforma www.licitanet.com.br, nos portais www.tcm.pa.gov.br (mural 
de licitações consultas) e Portal Transparência do Município de Brasil Novo 
(https://brasilnovo.pa.gov.br). informações e retiradas no Setor de licita-
ções localizado no Prédio da Prefeitura Municipal Brasil Novo, na av. caste-
lo Branco, 821, centro-Brasil Novo-Pará.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo
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aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 017/2021

Tipo Menor Preço por loTE. oBJETo: Seleção e contratação de empresas para 
o fornecimento parcelado de materiais de construção, hidráulico e elétrico 
para manutenção das Secretarias Municipais e demais fundos Municipais de 
Brasil Novo. aBErTUra: 16/06/2021, às 08:30 horas. local da SESSÃo 
PÚBlica: (www.licitanet.com.br).  o Edital e seus anexos estarão disponíveis 
para download na plataforma www.licitanet.com.br, nos portais www.tcm.pa.
gov.br (mural de licitações consultas) e Portal Transparência do Município de 
Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br). informações e retiradas no Setor 
de licitações localizado no Prédio da Prefeitura Municipal Brasil Novo, na av. 
castelo Branco, 821, centro-Brasil Novo-Pará.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 661229

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 014/2021
Tipo Menor Preço por iTEM. oBJETo: Seleção e contratação de empresas 
para prestação de serviços na área da saúde, sendo plantões médicos e de 
enfermeiros, consultas especializadas, realização de cirurgias, realização de 
ultrassonografias e outros exames clínicos para atender a demanda dos pa-
cientes do Sistema Único de Saúde no Hospital Municipal Maria José Biancardi, 
em Brasil Novo. aBErTUra: 15/06/2021, às 08:30 horas. local da SESSÃo 
PÚBlica: (www.licitanet.com.br).  o Edital e seus anexos estarão disponíveis 
para download na plataforma www.licitanet.com.br, nos portais www.tcm.pa.
gov.br (mural de licitações consultas) e Portal Transparência do Município de 
Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br). informações e retiradas no Setor 
de licitações localizado no Prédio da Prefeitura Municipal Brasil Novo, na av. 
castelo Branco, 821, centro-Brasil Novo-Pará.

elysson Leonarde Kloss
Secretário Municipal de Saúde

Protocolo: 661220

aViso de retiFicaÇÃo de editaL de LicitaÇÃo  
toMada de PreÇos - Nº. 001/2021-tP

eXtrato de ato de retiFicaÇÃo de editaL toMada de PreÇos 
Nº 001/2021-tP- Matéria na Imprensa Oficial da União, Seção 3, página 
210, Imprensa Oficial do Estado do Pará nº 34594, página 98, e Jornal da 
amazônia-Gerais-4, publicadas no dia 25.05.2021.
oBJETo: Seleção e contratação de empresa para prestação de Serviços 
de adequação / complementação de 48km de estradas vicinais e acessos 
rurais no município de Brasil Novo/Pa, conforme contrato de repasse nº 
893513/2021, firmado entre o município de Brasil Novo/PA com a União 
federal por intermédio do Ministério da agricultura, Pecuária e abasteci-
mento, representada pela Caixa Econômica Federal. Fica Retificado o item 
8.2 do edital Visita Técnica. fica a data da presente licitação reagendada 
para o dia 14.06.2021, as 08:30horas. Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas e condições do referido edital. local Para rETirada dE Edi-
Tal,  iNforMaÇÕES E SoliciTaÇÕES: sede da Prefeitura situada na av. 
castelo Branco nº 821, centro - Brasil Novo/Pa, das 08:00 às 12:00 horas 
e nos sites www.brasilnovo.pa.gov.br e www.tcm.pa.gov.br (geo obras).

Valdiney Batista de Freitas
Presidente da cPl

Protocolo: 661227

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

secretaria do traBaLHo e ProMoÇÃo sociaL-seMUts
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 009/2021
Tipo Menor Preço por loTE. oBJETo: Seleção e contratação de empresas 
para o fornecimento parcelado de 1.200 cESTaS BáSicaS para manu-
tenção da Secretaria de assistência Social, em atendimento à população 
deste Município. aBErTUra: 10/06/2021, às 08:30 horas. local da SES-
SÃo PÚBlica: (www.licitanet.com.br).  o Edital e seus anexos estarão 
disponíveis para download na plataforma www.licitanet.com.br, nos portais 
www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações consultas) e Portal Transparência 
do Município de Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br). informações e 
retiradas no Setor de licitações localizado no Prédio da Prefeitura Munici-
pal Brasil Novo, na av. castelo Branco, 821, centro-Brasil Novo-Pará.

Walcléia rodrigues de Lima
Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social

Protocolo: 661225

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 014/2021- PMc/reePUBLicaÇÃo 
oBJETo: registro de Preço para aquisição de Materiais de Higiene e lim-
peza, para atender a Prefeitura Municipal de cametá. o edital completo 
está à disposição dos interessados nos sites: www.prefeituradecameta.pa.

gov.br;www.gov.br/compras/pt-br; mural de licitações do site do TcM/Pa: 
www.tcm.pa.gov.br. abertura: 11de Junho de 2021às09h00min (horário de 
Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@gmail.com. Victor correa 
cassiano - Prefeito

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico nº 004/2021, HoMoLoGo a licitação na moda-
lidade PrEGÃo ElETrÔNico nº 004/2021 que tem por objeto: aquisição 
de Materiais de construção civil. adjudicatárias: Marmorial Serviços de 
construções Eireli - Epp - cNPJ nº 10.539.428/0001-60, Valor Global r$ 
1.442.210,00e a S Miranda comércio de alimentos e Serviços de Transpor-
te Eireli - cNPJ nº 14.800.196/0001-03, Valor Global r$ 521.031,30. data 
da Homologação: 26/05/2021. ordenador: Victor correa cassiano.

Protocolo: 661231

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
eXtratos de coNtratos 

cHaMada PÚBLica Nº 001/2021 
contratante: fundo Municipal de Educação de capitão Poço/Pa. objeto: 
aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados a Me-
renda Escolar do Município de capitão Poço. coNTraTo Nº 2021.040501. 
contratado: cooperativa dos Produtores e agricultores rurais de capi-
tão Poço - cooParcaP cNPJ nº 32.929.260/0001-32. Valor global r$ 
619.829,30 (seiscentos e dezenove mil e oitocentos e vinte nove reais 
e trinta centavos). Vigência 04/05/2021 à 04/05/2022; coNTraTo Nº 
2021.040502. contratado: cooperativa de Trabalho de agricultores fami-
liares de capanema - cooafcNPJ: 20.801.457/0001-02. Valor global r$ 
752.246,71 (setecentos e cinquenta e dois mil e duzentos e quarenta e seis 
reais e setenta e um centavos). Vigência 04/05/2021 à 04/05/2022; coN-
TraTo Nº 2021.040503 contratado: Grupo informal representante: da-
niel cavalcante Sales cPf nº 742.768.912-72. Valor global r$ 358.728,62 
(trezentos e cinquenta e oito mil e setecentos e vinte e oito reais e ses-
senta e dois centavos). Vigência 04/05/2021 à 04/05/2022; coNTraTo Nº 
2021.040504. contratado: associaçao dos remanescente de Quilombos 
da comunidade castanhalzinho cNPJ:10.914.313/0001-09 Valor global r$ 
272.039,96 (duzentos e setenta e dois mil e trinta e nove reais e noventa 
e seis centavos). Vigência 04/05/2021 à 04/05/2022020; coNTraTo Nº 
2021.040505. contratado: associaçao dos agricultores rurais da Trans-Es-
tiva e cuxiu cNPJ: 14.705.194/0001-35 Valor global r$ 107.732,62(cento 
e sete mil e setecentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos). Vi-
gência 04/05/2021 à 04/05/2022; coNTraTo Nº 2020220325. contrata-
do: cooperativa agricola, Pecuaria e Extrativa do Municipio de irituia - co-
aPEMi cNPJ nº 04.243.356/0001-07 Valor global r$ r$ 128.030,17(cento 
e vinte e oito mil e trinta reais e dezessete centavos). Vigência 22/03/2020 
à 31/12/2020.
PreGÃo Nº 012/2020 - PMcP - PP - srP, conforme saldo da ata de 
registro de Preço nº 005/2020. objeto dos contratos: registro de Preços 
Para aquisição de Postes, Materiais Eletricos e locação de Veículo Para 
Manutenção da iluminação Pública do Município de capitão Poço; coN-
TraTo Nº 2021210501 contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço 
contratado: r reis Engenharia Eireli; cNPJ nº 35.054.435/0001-01. Valor 
global r$ 1.147.818,00(um milhão e cento e quarenta e sete mil e oito-
centos e dezoito reais). Vigência 21/05/2021 à 21/05/2022; coNTraTo 
Nº 2021210502. contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço. con-
tratado: delvalle Materiais Eletricos ltda; cNPJ nº 37.227.550/0001-58. 
Valor global r$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Vigência 21/05/2021 à 
21/05/2022.

Protocolo: 661232

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP N.º 041/2021/PMc
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de ma-
terial elétrico e equipamentos para manutenção dos pontos de iluminação 
pública, destinado ao atendimento do município de castanhal/Pa por um 
período de 12 (doze) meses. a sessão pública de Pregão Eletrônico por Sis-
tema de registro de Preços terá início com a divulgação das propostas de 
preços e etapa de lances no dia 14/06/2021, às 09:00 horas. o edital es-
tará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparen-
cia/licitacoes-contratos-e-convenios; www.comprasnet.gov.br e no e-mail: 
pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. 
antonia tassila Farias de araújo - Pregoeira/PMc.

Protocolo: 661234
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de coNtrato

Processo Nº 030/2021, PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2021 
objeto: - registro de preços para futura contratação de empresa para 
prestação de serviço em mecânica de veículos leves, pesados e maquinas 
pesadas da frota municipal de cumaru do Norte - Pa

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte
coNTraTo Nº 142/2021 - aUTo HidráUlica BraGa EirEli, cNPJ.: 
18.530.357/0001-47. Valor total r$ 213.250,00 (duzentos e treze mil e 
duzentos e cinquenta reais). Vigência 21/05/2021 a 31/12/2021.
coNTraTo Nº 147/2021 - dJ coMErcio dE PNEUS lTda, cNPJ.: 
31.582.533/0001-52.  Valor total r$ 61.200,00 (sessenta e um mil e du-
zentos reais). Vigência 21/05/2021 a 31/12/2021.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
coNTraTo Nº 143/2021 - aUTo HidráUlica BraGa EirEli, cNPJ.: 
18.530.357/0001-47. Valor total r$ 124.100,00 (cento e vinte e quatro 
mil e cem reais). Vigência 21/05/2021 a 31/12/2021.

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
coNTraTo Nº 144/2021 - aUTo HidráUlica BraGa EirEli, cNPJ.: 
18.530.357/0001-47. Valor total r$ 35.100,00 (trinta e cinco mil e cem 
reais). Vigência 21/05/2021 a 31/12/2021.
coNTraTo Nº 148/2021 - dJ coMErcio dE PNEUS lTda, cNPJ.: 
31.582.533/0001-52. Valor total r$ 64.300,00 (sessenta e quatro mil e 
trezentos reais). Vigência 21/05/2021 a 31/12/2021

FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL
coNTraTo Nº 145/2021 - aUTo HidráUlica BraGa EirEli, cNPJ.: 
18.530.357/0001-47. Valor total r$ 65.500,00 (sessenta e cinco mil e qui-
nhentos reais). Vigência 21/05/2021 a 31/12/2021.
coNTraTo Nº 149/2021 - dJ coMErcio dE PNEUS lTda, cNPJ.: 
31.582.533/0001-52. Valor total r$ 28.250,00 (vinte e oito mil e duzentos 
e cinquenta reais). Vigência 21/05/2021 a 31/12/2021

FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte e tUrisMo
coNTraTo Nº 146/2021 - aUTo HidráUlica BraGa EirEli, cNPJ.: 
18.530.357/0001-47. Valor total r$ 50.750,00 (cinquenta mil e setecentos 
e cinquenta reais). Vigência 21/05/2021 a 31/12/2021. cumaru do Norte, 
24/05/2021.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de reGistro de PreÇos

o MUNicÍPio de cUMarU do Norte - Pa. PreGÃo eLetrÔNico 
nº 025/2021, Processo nº. 030/2021.
ata de registro de Preços nº 050/2021. - aUTo HidraUlica BraGa EirE-
li, cNPJ.: 18.530.357/0001-47. oBJETo: registro de preços para futura 
contratação de empresa para prestação de serviço em mecânica de veícu-
los leves, pesados e máquinas pesadas da frota municipal de cumaru do 
Norte - Pa. Vigência: 21/05/2021 a 21/05/2022. assinatura: 21.05.2021. 
Valor: r$ 488.700,00.
ata de registro de Preços nº 051/2021. - dJ coMErcio dE PNEUS lTda, 
cNPJ.: 31.582.533/0001-52. oBJETo: registro de preços para futura con-
tratação de empresa para prestação de serviço em mecânica de veículos 
leves, pesados e máquinas pesadas da frota municipal de cumaru do Norte 
- Pa. Vigência: 21/05/2021 a 21/05/2022. assinatura: 21.05.2021. Valor: 
r$ 153.750,00. assinam: o prefeito municipal, cElio MarcoS cordEiro 
e o representante legal pela empresa participante.

Protocolo: 661236

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ
aViso de PUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo - tiPo PreGÃo 

eLetrÔNico reGistro de PreÇo Nº 001/2021-seMoUt 
objeto: registro de Preços, para futura e eventual contratação de empresa 
especializada no fornecimento de grama em placas, na espécie Esmeralda 
destinado a atender as demandas deste município, conforme especifica-
ções contidas no presente termo de referência.
a data de abertura será no dia 10/06/2021 às 09:00hs. o Edital encontra-
se à disposição no portal do TcM/Pa e no Portal de compras Públicas. curu-
çá/Pa, 28 de maio de 2021. JErfErSoN fErrEira dE MiraNda Prefeito 
Municipal de curuçá/Pa.

Protocolo: 661237

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de coNtratos
PreGÃo eLetrÔNico srP - 06/2021-seMecdeL 

objeto: registro de preços para eventual aquisição de kit de alimentação 
escolar para atender os alunos da rede municipal de educação do muni-
cípio de Goianésia do Pará - Pa, em consonância a lei federal nº 13.987 e 
resolução fNdE/cd nº 02/2020 e informanutri nº 02/2021, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 
contratantes: Secretaria Municipal de Educação, cult. desporto e laser 
- SEMEcdEl, cNPJ nº 27.400.285/0001-04, contrato nº 20210097, valor 
r$ 1.428.427,00; contratada: BoM BoNS E dEScarTaVEiS EirEli - ME, 
cNPJ: 15.151.647/0001-91. data de assinatura: 27/05/2021. Lindomar 
Pereira de souza, secretário Municipal de educação.

Protocolo: 661238

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

aViso de retiFicaÇÃo 
toMada de PreÇos 003/2021 PMi -tP

a PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri comunica que o edi-
tal de licitação da ToMada dE PrEÇoS Nº 003/2021 PMi -TP publicado em 
14 de maio de 2021, no DOU na página 224, seção 3; no Diário Oficial do 
Estado na pg. 122 nº 34.583 e no Jornal diário do Pará B12, EcoNoMia, 
teve alteração no EdiTal, item “2.2” e item “ 3.3”.
ficam mantidas as demais condições do Edital, nos termos do art. 21, § 
4º, da lei nº 8.666/93.
O edital retificado e encontram-se a disposição dos interessados no ende-
reço eletrônico www.igarapemiri.pa.gov.br.

igarapé-Miri, 27 de maio de 2021.
ediLeNe castro Mota

Presidente da comissão de licitações
Protocolo: 661240

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo

Termo de Homologação referente ao PrEGÃo PrESENcial Nº 020/2021-
cEl/SEVoP/PMM, Processo n° 7.244/2021-PMM -cEl/SEVoP/PMM. aQUiSi-
ÇÃo E iNSTalaÇÃo dE MoBiliário (cadEiraS E MÓVEiS PlaNEJadoS), 
Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE PlaNEJaMENTo E coNTrolE 
- SEPlaN, conforme Edital e seus anexos; Homologado a empresa: d. a. dE 
SoUSa coMErcio E SErViÇoS cNPJ: 13.721.423/0001-42, vencedora do 
lote 01 no valor total r$ 20.000,00 (vinte mil reais) e V G dE SoUSa fErrEi-
ra cNPJ: 23.912.114/0001-03, vencedora do lote 02 no valor r$ 53.700,00 
(cinquenta e três mil e quinhentos reais). Pelo que HoMoloGo o resultado 
final. Marabá - PA, 27.05.2021, Karam el Hajjar - secretário Municipal de 
Planejamento e controle - sePLaN.

Protocolo: 661256

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021-cPL/PMM 
Processo Nº 8.203/2021-PMM, Tipo: Menor preço por item. Modo de 
disputa: aberto. data do certame: 15/06/2021. Horário: 09:00 (horário 
de Brasília-df). objeto: aQUiSiÇÃo dE 01 (UM) VEÍcUlo UTiliTário, 
TiPo PicK-UP, caBiNE dUPla, ZEro KM, aNo 2021/2021, Para aTENdEr 
a NEcESSidadE do coNSElHo TUTElar da cidadE NoVa. Íntegra do 
Edital no site https://www.gov.br/compras/pt-br/, UaSG: 927877. infor-
mações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida 
VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 
68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 
12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.
pa.gov.br. Marabá (Pa), 27/05/2021.

GaBrieL saLes Freitas BorGes
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 661250
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coNtrato N° 298/2021-FMs 
Processo administração nº 6.689/2021/PMM, autuado na modali-
dade PreGÃo eLetroNica Nº 045/2020-cPL/PMM. objeto do con-
trato: aQUiSiÇÃo dE MaTErial HidraUlico, Para aTENdEr aS NEcES-
SidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBa E dEMaiS 
UNidadES ViNcUladaS. Empresa: NoSSa TErra MaTEriaiS P/ coNS-
TrUÇÃo, cNPJ nº 83.927.574/0001-37, Valor:  r$ 321.035,57 (trezentos 
e vinte e um mil e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). dota-
ções orçamentárias baixo: dotação: 10 122 0001 2.047 Manutenções da 
Secretaria Municipal de Saúde, Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Ma-
terial de consumo, daTa da aSSiNaTUra 25 de maio de 2021. Valmir sil-
va Moura - secretário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa

coNtrato N° 295/2021-FMs
Processo administração nº 3.602/2021/PMM, autuado na modali-
dade PreGÃo eLetroNica Nº 019/2021-cPL/PMM. objeto do con-
trato: aquisição de extintores, recarga e placas de sinalização destinada a 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Empresa: dEl-
ca arTiGoS MÉdicoS lTda, inscrita no cNPJ sob nº 31.940.808/0001-
82, Valor:  r$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais),. dotações orça-
mentárias: 10 302 0084 2.062 atenção Média e alta complexidade - Mac/
SiH, 10 302 0084 2.061 Serviço atendimento Móvel Urgente - SaMU, 10 
305 0085 2.065 atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, 10 122 0001 
2.047 Manutenção Secretaria Municipal de Saúde - SEdE, 10 301 0082 
2.051 Programa atenção Básica de Saúde - PaB. Elemento de despesas: 
3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 21 de Maio de 
2021. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.

atenciosamente,
raimundo Marques de Matos

diretor financeiro SMS
Protocolo: 661245

aViso de ratiFicaÇÃo, adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 002/2021 - ceL/seVoP/PMM, 
Processo n° 2.419/2021 - PMM, objeto: objeto: credenciamento 
para contratação de Pessoa Jurídica de direito Privado, para Prestação 
de Serviços (contínuos) de laboratório para realização de Exame clini-
co Veterinário de leishmaniose Visceral canina (lVc) por Meio do Ensaio 
imunoenzimático (Método Elisa), através da empresa: SoroNo SErVi-
ÇoS E diaGNÓSTicoS laBoraToriaiS EirEli-ME,  inscrita no cNPJ: 
30.338.632/0001-20, anual de  r$ 178.200,00 (cento e setenta e oito mil 
e duzentos reais), nos termos do art. 25, caput, da lei 8.666/93, conforme 
consta nos autos do processo, determino a publicação da presente Ratifi-
cação, para que produza efeitos legais.

Marabá -Pa, 27 de maio de 2021.
Valmir silva Moura

Secretário Municipal de Saúde
Protocolo: 661247

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao coNcorrÊNcia (srP) 
Nº 002/2021-ceL/PMM, Processo n° 1.995/2021-PMM, objeto: 
rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal locaÇÃo dE MáQUiNaS E EQUi-
PaMENToS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria dE Via-
ÇÃo E oBraS PÚBlicaS - SEVoP/PMM, conforme Edital e seus anexos; 
Homologado a empresa: coNSTrUTora E locadora lUara EirEli-ME, 
cNPJ, cNPJ/Mf sob o Nº : 06.019.165/0001-19, Vencedora dos itens: 01, 
04, 08, 09, 12, 13, 15 e 26, perfazendo o valor total: r$ 15.758.000,00, 
e a empresa: J l coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda-EPP, cNPJ/Mf sob o 
cNPJ: 01.667.733/0001-47, Vencedora dos itens: 02, 11 e 14, perfazendo 
o valor total: r$ 1.848.480,00 e a empresa: dfraNco coNSTrUÇÕES E 
SErViÇoS lTda, cNPJ/Mf sob o Nº 07.506.424/0001-71, Vencedora dos 
itens: 03, 06, 16, 20 e 21, perfazendo o valor total: r$ 1.618.000,00, e a 
empresa: a. S. coNSTrUÇÕES, cNPJ/Mf sob o Nº 17.999.085/0001-66, 
Vencedora dos itens: 05, 07, 10, 17, 18 e 19 perfazendo o valor total: r$ 
3.080.500,00, e a empresa: MaraBá locadoaradE VEÍcUlo lTda-EPP, 
cNPJ/Mf sob o Nº cNPJ: 03.659.854/0001-72, Vencedora dos itens: 22, 
23, 24 e 25, perfazendo o valor total: r$ 1.124.160,00. assinatura: em 
25/05/2021, secretaria Municipal de obras - FÁBio cardoso Mo-
reira - secretário.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos

ata de registro de Preços Nº 046/2021-ceL/PMM referente a coNcor-
rÊNcia (srP) Nº 002/2021-ceL/PMM, Processo n° 1.995/2021-PMM, 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal locaÇÃo dE MáQUiNaS E 
EQUiPaMENToS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria dE 
ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS - SEVoP/PMM, conforme Edital e seus anexos; 
Empresa detentora da arP: coNSTrUTora E locadora lUara EirEli-
ME, cNPJ, cNPJ/Mf sob o Nº : 06.019.165/0001-19, Vencedora dos itens: 
01, 04, 08, 09, 12, 13, 15 e 26, perfazendo o valor total: r$ 15.758.000,00, 
e a empresa: J l coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda-EPP, cNPJ/Mf sob o 
cNPJ: 01.667.733/0001-47, Vencedora dos itens: 02, 11 e 14, perfazendo 
o valor total: r$ 1.848.480,00 e a empresa: dfraNco coNSTrUÇÕES E 

SErViÇoS lTda, cNPJ/Mf sob o Nº 07.506.424/0001-71, Vencedora dos 
itens: 03, 06, 16, 20 e 21, perfazendo o valor total: r$ 1.618.000,00, e a 
empresa: a. S. coNSTrUÇÕES, cNPJ/Mf sob o Nº 17.999.085/0001-66, 
Vencedora dos itens: 05, 07, 10, 17, 18 e 19 perfazendo o valor total: r$ 
3.080.500,00, e a empresa: MaraBá locadoaradE VEÍcUlo lTda-EPP, 
cNPJ/Mf sob o Nº cNPJ: 03.659.854/0001-72, Vencedora dos itens: 22, 
23, 24 e 25, perfazendo o valor total: r$ 1.124.160,00. assinatura: em 
26/05/2021, secretaria Municipal de obras - FÁBio cardoso Mo-
reira - secretário.

Protocolo: 661261

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo PreseNciaL Nº 02/2021 - srP 
a Prefeitura Municipal de Novo Progresso, estado do Pará, torna 
público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 10 
de junho de 2021, às 09h00min, na sede da Prefeitura Municipal, situada 
na Travessa Belém, Nº. 768, Bairro Jardim Europa, Novo Progresso/Pa, na 
sala de reuniões da comissão Permanente de licitações, licitação na Mo-
dalidade Pregão Presencial, Sistema de registro de Preço Nº 02/2021, tipo 
Menor Preço, nos termos da lei federal Nº. 10.520/2002 e subsidiariamen-
te à lei federal Nº. 8.666/93 e alterações, o registro de Preços para futura 
e Eventual contratação de Empresa Para fornecimento E licenciamento, 
incluindo implantação, Treinamento E Suporte Técnico de Software, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de assistência Social da 
Prefeitura Municipal de Novo Progresso/Pa.o Edital completo poderá ser 
obtido junto a comissão Permanente de licitação no horário 07h00min às 
13h00min, de segunda à sexta-feira. scheila Luíza Lavall - Pregoeira

PreGÃo eLetroNico Nº 25/2021-srP 
objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa Para locação 
de caminhões Pipas, Para atender as Necessidades do Municipio de Novo 
Progresso, Estado do Para. Tipo: Menor preço por item. data da abertura: 
11/06/2021 ás 07h30min. local: o pregão eletrônico será realizado atra-
vés do Sistema eletrônico do BNc - Bolsa Nacional de compras, no site 
www.bnccompras.com. o Edital e seus anexos encontram se disponíveis no 
endereço eletrônico acima. scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

aViso de adJUdicaÇÃo, HoMoLoGaÇÃo 
e eXtrato de coNtrato 

toMada de PreÇos006/2021 
Processo LicitatÓrio: 0904001/2021 

objeto: contratação de empresa de engenharia para drenagem profunda, 
terraplenagem e pavimentação asfáltica, com extensão total de 304,34m, 
na rua Medeiros Maia, Bairro Jardim Santarém, município de Novo Pro-
gresso - Pa, conforme contrato de repasse nº 894422/2019/Mdr/caiXa, 
celebrado entre o Ministério do desenvolvimento regional representado 
pela caixa Econômica federal e o Município de Novo Progresso/Pa. adJU-
dico a proponente Bravia Engenharia e arquitetura ltda - Me, pessoa jurí-
dica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf n.º 21.518.739/0001-60, com 
sede e administração à r T 50, esquina com T 27, nº 1095, complemento 
quadra 65, lote 03, sala 03, Bairro Setor Bueno, município de Goiânia - Go, 
vencedora desse certame, com valor de r$ 389.640,00 (trezentos e oiten-
ta e nove mil, seiscentos e quarenta reais), nos termos da aTa de Sessão 
de julgamento, o seu objeto.  HoMoloGo a licitação na forma da lei nº 
8.666/93 em 12/05/2021. contrato nº 1305001/2021/PMNP. contratante: 
Município de Novo Progresso. contratada: Bravia Engenharia e arquitetura 
ltda - Me. Valor contratual: r$ 389.640,00 (trezentos e oitenta e nove 
mil, seiscentos e quarenta reais). Prazo de Execução: 02 (dois) meses, a 
contar da ordem de serviço. Vigência contratual: 120 (cento e vinte) dias, 
a contar da assinatura contratual. Gelson Luiz dill - Prefeito Municipal.

Protocolo: 661266
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo N° 013/2021, Na ForMa eLetrÔNica
o Secretário Municipal de Saúde de Pacajá, Exmo. Sr. BrUNo daNGlarES 
araÚJo SoUZa, torna público o aViSo dE HoMoloGaÇÃo referente ao 
processo licitatório P.E N° 013/2021.
oBJETo: contratação de empresas do ramo pertinente para fornecimento 
de oxigênio medicinal, umidificador e máscara de oxigênio, carro de trans-
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porte de cilindro, válvula reguladora de oxigênio, para atender as necessi-
dades do fundo Municipal de Saúde de Pacajá/Pa
eMPresas VeNcedora:
1-Gas NoBre do BrasiL iNdUstria e coMercio de Gases 
eireLi - 24.878.503/0001-22
Subtotal adjudicado: r$ 383.080,00 (trezentos e oitenta e três mil e oitenta reais).
02- Protec eXPort iNd. coM. iMP. e eXP. de eQUiP. MÉdi - 
06.207.441/0001-45
Subtotal adjudicado: r$ 21.139,20(vinte e um mil cento e trinta e nove 
reais e vinte centavos)

Pacajá/Pa, 21 de maio 2021.
BrUNo daNGLares araÚJo soUZa

SEcrETario dE SaÚdE
Protocolo: 661267

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo
N° 7/2021-001seMeL

a comissão de licitação do Município de ParaUaPEBaS, através da SEcrETa-
RIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, em cumprimento à ratificação proce-
dida pelo(a) Sr. lEaNdro GaMBETa, Secretário Municipal de Esporte e lazer, 
faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:
objeto locação do imóvel  do complexo Esportivo rio Verde, localizado na 
rua do comércio, nº 422, Bairro rio Verde, Parauapebas-Pa., para aten-
dimento do projeto esportivo “Educando pelo esporte - Preparando para 
vida”, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
contratado V. aNToNio PErEira ME
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 ratifi-
cado pelo(a)  Sr. lEaNdro GaMBETa, Secretário Municipal de Esporte e lazer.

 ParaUaPEBaS - Pa, 21 de Maio de 2021.
 FaBiaNa de soUZa NasciMeNto

comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 661196

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210267

oriGeM PreGÃo Nº 8/2020-014PMP
coNTraTaNTE fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social
coNTraTada(o) E c dE SoUSa EMPrEENdiMENToS EirEli
oBJETo registro de Preços para aquisição e reabastecimento de materiais 
de consumo: água mineral natural e gás de cozinha, destinados a atender 
a Secretaria Municipal de assistência Social e suas unidades, no Município 
de Parauapebas, Estado do Pará
Valor ToTal r$ 26.191,40 (vinte e seis mil, cento e noventa e um reais 
e quarenta centavos)
ViGÊNcia 09 (nove) meses, iniciando a partir da assinatura pelas partes.
daTa da EMiSSÃo 21 de maio de 2021.

Protocolo: 661193

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2021

Processo adMiNistratiVo Nº 8/2021-032PMP
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, por intermédio da Secretaria 
Municipal de obras, mediante o Pregoeiro devidamente designado, torna 
público que às 11:00 horas do dia 11 de Junho de 2021, fará realizar licita-
ção na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, do tipo menor preço, pelo sitio 
www.comprasnet.gov.br, registro de Preços para contratação de empresa 
especializada em fornecimento de concreto usinado, para atender as ne-
cessidades da Secretaria Municipal de obras do Município de Parauapebas, 
Estado do Pará, de acordo com o que determina a legislação vigente, a 
realizar- se nas dependências da central de licitações e contratos.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
central de licitações e contratos da PrEfEiTUra MUNiciPal dE Pa-
raUaPEBaS, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bair-
ro Beira rio ii, cidade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste 
aviso, no horário de expediente (das 8 às 14h), e ainda através dos sítios: 
www.comprasnet.gov.br, www.governotransparente.com.br/transparen-
cia/4507490, consultar no ícone licitações ou no Portal do TcM-Pa www.
tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.

ParaUaPEBaS - Pa, 27 de Maio de 2021.
LÉo MaGNo Moraes cordeiro

Pregoeiro
Protocolo: 661093

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

errata de PUBLicaÇÃo
Na publicação do EXTraTo dE coNTraToS Nºs: 20210217, 20210218, 
20210219, 20210220, 20210221, 20210222, 20210213, 20210224, 
20210225, 20210227, oriUNdoS da iNEXiGiBilidadE Nº 6/2021-01SE-
cUlT, publicado no diário oficial do ESTado do Pará de Nº 34.595, 
PGs 140 e 141, no dia 26 de Maio de 2021, verificou-se que houve um erro 
de digitação, conforme abaixo:
desta forma comunica a todos interessados que:
onde se lê:
coNTraTo Nº:  20210213  coNTraTado: fernando Nascimento de oliveira
Leia-se:
coNTraTo Nº:  20210223  coNTraTado: fernando Nascimento de oliveira
Parauapebas-Pa, 27 de Maio de 2021.

Protocolo: 661089

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato 7º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20150248
oriGeM: coNtrato nº 20150248

dEcorrENTE: coNcorrÊNcia 3/2014-014SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMoB
coNTraTada : HidraElE ProJEToS E SErViÇoS lTda - EPP
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM ElaBoraÇÃo 
dE ESTUdoS dE coNcEPÇÃo E dE ProJEToS dE ENGENHaria Para iM-
PlaNTaÇÃo do SiSTEMa dE aBaSTEciMENTo dE áGUa (Saa) E do SiS-
TEMa dE ESGoTaMENTo SaNiTário (SES), No ÂMBiTo do ProGraMa 
Pac 2, No MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 15.810.521,09 (quinze milhões, oito-
centos e dez mil, quinhentos e vinte e um reais e nove centavos)
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 11 de Maio de 2015 a 10 de Maio de 2016
Valor do coNTraTo aPÓS 7º Tac: inalterado.
ViGENcia do coNTraTo aPÓS 7º Tac: 11 de Maio de 2015 a 31 de agosto de 2021.
PraZo adiTado No 7° Tac: 152 (cento e cinquenta e dois) dias (31 de 
Março de 2021 a 31 de agosto de 2021).
daTa do adiTiVo: 08/03/2021

Protocolo: 660904

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de reaBertUra
PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2021

Processo adMiNistratiVo Nº 8/2021-005PMP
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, por intermédio da Secretaria 
Municipal de obras, mediante o Pregoeiro devidamente designado, torna 
público que fica REABERTO o presente processo, com a sessão marcada 
para às 09:00 horas do dia 11 de Junho de 2021, onde será dado continui-
dade aos trabalhos referentes à licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔ-
Nico Nº 005/2021-PMP, do tipo menor preço, pelo sitio www.comprasnet.
gov.br, para contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços de impressão (Plotagem), para atender demandas de responsabilidade 
da Secretaria Municipal de obras - SEMoB desta Prefeitura Municipal de 
Parauapebas, Estado do Pará, de acordo com o que determina a legislação 
vigente, a realizar-se nas dependências da central de licitações e contra-
tos, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bairro Beira 
rio ii, cidade de Parauapebas/Pa.

ParaUaPEBaS - Pa, 27 de Maio de 2021.
Leo MaGNo Moraes cordeiro

Pregoeiro
Protocolo: 660902

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

PUBLicaÇÃo
resULtado FiNaL do JULGaMeNto das 

ProPostas tÉcNicas e coMerciais
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 3/2019-01sePLaN

a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS - através da Secretaria Es-
pecial de Governo - SEGoV, por intermédio da comissão Permanente de 
licitação comunica a todos os interessados o resultado de julgamento das 
propostas comerciais apresentadas pelas empresas classificadas, bem 
como o resultado final, nota final do julgamento das propostas técnicas 
e comerciais, referentes ao processo licitatório no 3/2019-01SEPlaN, na 
modalidade coNcorrÊNcia PÚBlica, que tem como objeto a contratação 
de serviços de engenharia, atualização do cadastro imobiliário fiscal e da 
Planta Genérica de Valores, implantação do Sistema de cadastro Técni-
co Multifinalitário Municipal, por meio de Aerolevantamento,  Geoproces-
samento e Fornecimento do Sistema de Informação Geográfica a serem 
executadas no Município de Parauapebas, Estado do Pará. a comissão 
Permanente de licitação dEcidE, com base nos relatórios Técnicos, ora 
anexados aos autos deste processo:
claSSificar as empresas, por preencherem os pré-requisitos estabeleci-
dos pelo instrumento convocatório, com base no item 13 do Projeto Básico 
- da Nota da Proposta de Preços - NPP, senão vejamos:
liciTaNTE aErocarTa S.a - Engenharia de aerolevantamentos
NPP 100,44
LICITANTE TOPOCART  - Topografia, Engenharia e Aerolevantamentos LTDA
NPP 103,74
outrossim, com base no item 14 do Projeto Básico, do processo em epígra-
fe, obteve-se a média ponderada entre as pontuações da Nota da Proposta 
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Técnica (NT) e da Nota da Proposta de Preço (NPP), definindo-se, a Nota 
final (Nf), conforme abaixo:
liciTaNTE aErocarTa S.a - Engenharia de aerolevantamentos
Nf 80,67
LICITANTE  TOPOCART  - Topografia, Engenharia e Aerolevantamentos LTDA
Nf 94,59
ParaUaPEBaS - Pa, 27 de maio de 2021.

atenciosamente,
FaBiaNa de soUZa NasciMeNto

coMiSSÃo PErMaNENTE dE liciTaÇÃo
PrESidENTE

Protocolo: 661327
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aViso cHaMada PÚBLica

cHaMada PÚBLica nº 7/2021-001
chamamento Público sob regime de empreitada por item, cujo objeto 
é cHaMada PÚBlica para processo de seleção e chamamento de pessoas 
jurídicas, visando a prestação de serviços  médicos complementares  a 
rede Pública de Saúde atendendo a necessidade básica do fundo Munici-
pal de Saúde  de Piçarra-Pa, assistência à saúde aos usuários do Sistema 
Único de Saúde - SUS. Mediante estabelecido no edital e anexos. data 
para credenciamento: 27/05/2021 até 10/06/ 2021 horário: 08:00hs ás 
12:00hs. informações e Editais av. araguaia s/n centro ou Site: www.tcm.
pa.gov.br Site: www.picarra.pa.gov.br
e-mail: pmpi.departamentolicitacao@gmail.com
fone: 94 3422-1341

eder raBeLo-Pregoeiro
Protocolo: 661269

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
retiFicaÇÃo 

Na publicação do Extrato do contrato 20210160, circulada no d.o.U, seção 
3 pág. 214 e doE/Pa pág.141 em 26 de maio de 2021.  resolve rETificar 
no seguinte aspecto: oNde se LÊ: origem: Pregão 020/2021. 
Leia-se: origem: dispensa 020/2021.
Na publicação do Extrato do contrato 20210158, circulada no d.o.U, seção 
3 pág. 214 e doE/Pa pág.141 em 26 de maio de 2021. resolve rETificar 
no seguinte aspecto: oNde se LÊ: oriGEM: PrEGÃo 019/2021. 
Leia-se: oriGEM: diSPENSa 019/2021. Marcelo Wilton rodrigues 
Leal - secretário Municipal de educação 

Protocolo: 661270

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTA DE PEDRAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PoNta de Pedras/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras/Pa, torna público aos interessa-
dos que realizará licitação, conforme informações seguintes: PrEGÃo ElE-
TrÔNico Nº 008/2021-SrP, do tipo menor preço que objetiva o registro 
de preço objetivando a aquisição de gás liquefeito de petróleo - glp (gás de 
cozinha) e vasilhame para atender as necessidades da Prefeitura, Secreta-
rias E fundos do Município de Ponta de Pedras/Pa. abertura: 10/06/2021, 
às 09:00hs. a retirada dos editais e seus anexos encontram-se disponíveis 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br informações: E-mail: licita-
cao.pm.pontadepedras@gmail.com Willian da silva Gomes - Pregoeiro 
Municipal/PMPP

Protocolo: 661271

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 072/2021-seMsa

a Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 

744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao dis-
posto no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear servidores com o fim específico de fiscalizar o contrato 
decorrente do Pregão Eletrônico nº 022/2021 e Processo administrativo nº 
056/2021 que versam sobre contratação de Empresa Especializada Para 
Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e corretiva e reposição de 
Peças dos Equipamentos odontológicos das Unidades Básicas de Saúde, 
centro de Especialidades odontológicas e laboratórios de Próteses den-
tárias da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. Titular: Manoel Ma-
ria da Silva Tenório - Matrícula: 88271, cPf Nº 232.937.302-30 e rG Nº 
1489097 - SSP/Pa, servidor da SEMSa; Suplente: adalve conceição Vaz 
leão dias - Matrícula:61778, cPf Nº388.216.212-00 e rG Nº2993948 - 
SSP/Pa. Servidor da SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada esta função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revo-
gada as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência 
e cumpra-se. Santarém/Pa, de 18 de maio de 2021. Vânia Maria azevedo 
Portela - Secretária Municipal de Saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMS.

Portaria Nº 073/2021 - seMsa - santarém/Pa, 27/05/2021.
designa Pregoeiro e auxiliares de Pregoeiro da Semsa que atuará Na con-
dução das licitações realizadas Na Modalidade Pregão. a Sra. Vânia Maria 
azevedo Portela, Secretária Municipal de Saúde, Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições legais conferidas pela lei Municipal n° 20.121/2016 e 
pelo decreto n° 744/2021 - GaP/PMS de 22 de Março de 2021, conforme 
o regulamento da licitação na modalidade Pregão, constante no inciso ii, 
do art. 7°, do anexo i, do decreto nº 3.555 de 08/08/2000, decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, e da lei 10.520/2002 e também no 
que couber os dispositivos legais constantes da lei n° 8.666/93 e altera-
ções posteriores.
resoLVe:
art. 1° - designar: aldoêmia regis corrêa, Gledson Esmilly Sousa Bentes, 
roberto cesar lavor dos Santos como pregoeiros da Secretaria Municipal 
de Saúde - SEMSa, nos processos licitatórios, nas licitações realizadas na 
modalidade pregão, cabendo-lhes a responsabilidade de processar e julgar 
tais processos licitatórios, em todas as suas fases, especialmente:
i - apreciar e julgar as propostas apresentadas;
ii - Efetuar a inscrição em registro cadastral dos lances ofertados;
III - Efetuar a habilitação das propostas classificadas.
Parágrafo Único: considerando a impossibilidade do Pregoeiro designado 
exercer suas funções em razão de força maior ou por conveniência admi-
nistrativa justificada, o procedimento administrativo será conduzida por 
Pregoeiro ad Hoc da Prefeitura Municipal de Santarém, dentre os membros 
da Equipe de Apoio, com a ciência da Secretária para a ratificação dos atos 
realizados.
art. 2º - Para atuar como auxiliar ou equipe de apoio do Pregoeiro nas 
licitações da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSa, realizadas na moda-
lidade pregão, ficam designados os seguintes servidores: Celina da Silva 
liberal; leandro Sávio do rosário dias; Josilene Pereira lima; Marcia ro-
chelli Santos de Sousa
Art. 3º - O Pregoeiro designado pela Portaria fica autorizado a requisitar 
junto a Secretaria de Saúde, técnicos que auxiliem nos processos licitató-
rios, quando o objeto demandar conhecimentos específicos.
art. 4º - Será de inteira responsabilidade da Secretaria Municipal que soli-
citar a realização da licitação, na modalidade Pregão, a exata indicação da 
dotação orçamentária e do Termo de referência.
art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrario, bem como a Portaria nº 041/2021 
- SEMSa, de 30 de março de 2021. Publique-se, registre-se, dê-se ciência 
e cumpra-se. Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, 27 de maio de 
2021. Vânia Maria azevedo Portela - Secretaria Municipal de Saúde/decre-
to n° 744/2021 - GaP/PMS de 22 de março de 2021.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/2021 - seMsa - UasG 927446 
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de recar-
ga de cilindro de oxigênio medicinal para atender as necessidades das am-
bulâncias, ambulanchas e programa melhor em casa da Secretaria Munici-
pal de Saúde de Santarém, conforme especificações constantes no Edital 
e seus anexos, por meio do site: www.comprasgovernamentais.gov.br ou 
www.santarem.pa.gov.br. data da disponibilidade do Edital: 28/05/2021. 
abertura das Propostas: 14/06/2021 às 09h00 (Horário Brasília) no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Gledson esmilly sousa Bentes - 
Pregoeiro da PMs.

Protocolo: 661272

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 021/2021/seMUrB

o Secretário Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos, do Município de 
Santarém - Pa, decreto nº 013/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições 
legais e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações 
posteriores.
resolve:
Art. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato de empresa para locação 
de caminhão médio (toco) 4x2 basculante, para atender as necessidades 
da SEMUrB o Sr. álvaro Maia de Sousa, Matrícula nº 22932, lotado nesta 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMUrB.
Art. 2° - Na ausência do fiscal, fica designado como fiscal substituto a 
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alexandre rangel Sousa da Silva, chefe de divisão de limpeza de vias e 
drenagem, decreto nº 085/2021 GaP/PMS, lotado nesta Secretaria Munici-
pal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMUrB.
art. 3º - Esta portaria produz efeito na data de sua publicação, revogada 
as demais disposições em contrário. registre-se e publique-se, dê-se ciên-
cia e cumpra-se.  Santarém, 24 de Maio de 2021-Jean Murilo Machado 
Marques - secretário Municipal de Urbanismo e serviços Públicos.

Protocolo: 661273

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20200114

oriGeM.....................: toMada de PreÇos Nº 2/2020-001
coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o).....: EQUaTorial ENGENHaria EirEli
oBJETo......................: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo dE ENGENHaria
ciVil Para a coNSTrUÇÃo dE SiSTEMa dE aBaSTEciMENTo dE
aGUa NoS BairroS da MaTiNHa, Bairro NoVo E TUcUMaNdUBa No
MUNiciPio dE SoUrE/Pa dE acordo coM PlaNilHa orÇaMENTaria E
croNoGraMa fiSÍco fiNaNcEiro.
Valor ToTal................: r$ 815.258,16 (oitocentos e quinze mil, duzentos
e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2020 Projeto
Exercício 2020 atividade 0807.154520015.2.027 Manutencao e implan-
tação de Sistemas de Abastecimento de Água, Classificação econômica 
4.4.90.51.00 obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de 
r$ 815.258,16
ViGÊNcia...................: 08 de Junho de 2020 a 31 de dezembro de 2020
daTa da aSSiNaTUra.........: 08 de Junho de 2020
rEPUBlicado Por iNcorrEÇÃo

Protocolo: 661274

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-00028
Processo adMistratiVo Nº 92021028

oBJETo: contratação de empresa especializada em desenvolvimento de 
sistemas informatizados de gestão educacional aplicado exclusivamente ao 
setor público, para o fornecimento de licença de uso de software, manuten-
ção evolutivas e corretivas, serviço de capacitação, implantação, suporte e 
atendimento técnico de todos aplicativos e módulos, conforme exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
daTa da aBErTUra:11 de junho de 2021
Horário 09:00 horas.
local: www.portaldecompraspublicas.com.br
o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, 
nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas e portal do 
TcMPrEGÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-00029
Processo adMistratiVo Nº 92021029

oBJETo: registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para 
futura e eventual aquisição de material gráfico, prestação de serviços de 
impressão, acabamento gráfico e encadernações para suprir a demanda 
das Secretarias e fundos Municipais da Prefeitura de Uruará conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
daTa da aBErTUra:14 de junho de 2021
Horário 09:00 horas.
local: www.portaldecompraspublicas.com.br
o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, 
nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas e portal do 
TcMPrEGÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-00030
Processo adMistratiVo Nº 92021030

oBJETo: registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para 
futura e eventual aquisição de uniformes, rouparia em geral, material de 
cama mesa e banho para suprir a demanda do fundo Municipal de Saú-
de, fundo Municipal de Educação e fundo Municipal de assistência Social 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 17 de junho de 2021
Horário 09:00 horas.
local: www.portaldecompraspublicas.com.br
o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, 
nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas e portal do 
TcMPrEGÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-00031
Processo adMistratiVo Nº 92021031

oBJETo: registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para 
futura e eventual aquisição de suprimentos de informática e serviços de 
recarga de toner e cartuchos para suprir a demanda das Secretarias e fun-
dos Municipais da Prefeitura de Uruará conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 23 de junho de 2021
Horário 09:00 horas.
local: www.portaldecompraspublicas.com.br
o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, 
nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas e portal do 
TcMPrEGÃo

Protocolo: 661285

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

eXtrato de coNtrato - 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 009/2021-PMVX

ParTES: coNTraTaNTE: MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 - coN-
TraTado: G. V. riBEiro coMErcio dE coMBUSTiVEiS EirEli - cNPJ: 
28.600.049/0001-02, contrato nº 20210214 com o valor global de r$: 
21.080,00, foNTE dE rEcUrSoS: 2.012 - 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: até 
31/12/2021; oBJETo: aquisição de combustíveis, para atender as ne-
cessidades da SEMaPa; iNforMaÇÕES: PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 
009/2021-PMVX e coNTraTo adMiNiSTraTiVo poderão ser acessados na 
integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.
vitoriadoxingu.pa.gov.br. assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 11/05/2021.

eXtrato de coNtrato - 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2021-028-PMVX

ParTES: coNTraTaNTE: MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 - coN-
TraTado: carNEiro & carNEiro coMÉrcio dE PEÇaS Para MáQUiNaS 
PESadaS - cNPJ: 32.088.050/0001-69, contrato nº 20210233 com o valor 
global de r$: 682.831,00, foNTE dE rEcUrSoS: 2.018 - 3.3.90.30.00; 
ViGÊNcia: até 20/05/2022; oBJETo: aquisição de peças para manutenção 
de máquinas pesadas, para atender as necessidades da SEiNfra; iNfor-
MaÇÕES: PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 9/2021-028-PMVX e coNTraTo 
ADMINISTRATIVO poderão ser acessados na integra no site oficial da Pre-
feitura Municipal de Vitória do Xingu/Pa - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. 
assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 21/05/2021.

eXtrato de coNtrato - 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2021-023-FMs

ParTES: coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE ViTÓria 
do XiNGU - cNPJ: 11.190.812/0001-63 -  coNTraTado: E. M. SErVi-
ÇoS EM SaÚdE E diaGNÓSTicoS cliNicoS laBoraToriaiS - cNPJ: 
30.553.090/0001-09, contrato nº 20210237 com o valor global de r$: 
933.030,75, foNTE dE rEcUrSoS: 2.047, 2.095 - 3.3.90.39.00; ViGÊN-
cia: até 21/05/2022; oBJETo: Prestação de serviços de exames labora-
toriais, para suprir as demandas do Hospital e do centro de operações 
Emergenciais - COE (Setor específico no tratamento de pacientes com 
coVid-19); iNforMaÇÕES: PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 9/2021-028-
PMVX e coNTraTo adMiNiSTraTiVo poderão ser acessados na integra no 
site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriado-
xingu.pa.gov.br. assinatura: Vitória do Xingu/Pa, 21/05/2021.

Protocolo: 661293

aViso de LicitaÇÃo - rePetiÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2021-030-seMUts

oBJETo: contratação de empresa com o objetivo de formar o Sistema de 
registro de Preços da administração Pública Municipal, para o fornecimen-
to de Kits Natalidade, para contratações futuras. aBErTUra: 11/06/2021, 
às 09:00 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: o Edital estará 
disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.
pa.gov.br e também poderá ser lido ou obtido cópias na sede da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Xingu - Setor de licitações e contratos, situado na 
avenida Manoel félix de farias nº. 174, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, 
das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 27/05/2021. cleonice da 
silva soares - Pregoeira.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2021-044-PMVX

oBJETo: contratação de empresa (s) com o objetivo de formar o Sistema 
de registro de Preços da administração Pública Municipal, para aquisição 
de combustíveis, para contratações futuras. aBErTUra: 11/06/2021, às 
09:00 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: o Edital estará dispo-
nibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.
br e também poderá ser lido ou obtido cópias na sede da Prefeitura Mu-
nicipal de Vitória do Xingu - Setor de licitações e contratos, situado na 
avenida Manoel félix de farias nº. 174, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, 
das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 27/05/2021. Joaquim dos 
santos Mendes - Pregoeiro.
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aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2021-045-seMed

oBJETo: contratação de empresa com o objetivo de formar o Sistema de 
registro de Preços da administração Pública Municipal, para fornecimento 
de sinal de internet banda larga, para contratações futuras. aBErTUra: 
14/06/2021, às 09:00 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: o 
Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.vito-
riadoxingu.pa.gov.br e também poderá ser lido ou obtido cópias na sede da 
Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu - Setor de licitações e contratos, 
situado na avenida Manoel félix de farias nº. 174, Bairro centro, Vitória 
do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 27/05/2021. 
Joaquim dos santos Mendes - Pregoeiro.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2021-046-PMVX

oBJETo: contratação de empresa com o objetivo de formar o Sistema de 
registro de Preços da administração Pública Municipal, para fornecimento 
de sinal de internet banda larga, para contratações futuras. aBErTUra: 
14/06/2021, às 09:00 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: o 
Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.vito-
riadoxingu.pa.gov.br e também poderá ser lido ou obtido cópias na sede da 
Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu - Setor de licitações e contratos, 
situado na avenida Manoel félix de farias nº. 174, Bairro centro, Vitória 
do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 27/05/2021. 
tales duan dos santos sales - Pregoeiro.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2021-047-PMVX

oBJETo: contratação de empresa com o objetivo de formar o Sistema 
de registro de Preços da administração Pública Municipal, para presta-
ção de serviços de manutenção e fornecimento de centrais de ar, para 
contratações futuras. aBErTUra: 15/06/2021, às 09:00 horas. local P/ 
rETirada E iNforMaÇÕES: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no 
endereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e também poderá ser 
lido ou obtido cópias na sede da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu - 
Setor de licitações e contratos, situado na avenida Manoel félix de farias 
nº. 174, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. 
Vitória do Xingu/Pa, 27/05/2021. cleonice da silva soares - Pregoeira

Protocolo: 661289

eXtrato de reVoGaÇÃo
Fica reVoGado o Processo administrativo nº 042/2021, dispensa de 
licitação nº 012/2021 - contrato administrativo nº 076/2021 - coNTra-
TaNTE: MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
ViTÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53; coNTraTado: WH aS-
SESSoria E coNSUlToria lTda- cNPJ: 21.756.037/0001-14; oBJETo: 
Prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria administrativa e 
financeira; DO DISPOSITIVO LEGAL: Art. 49 da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
na cláusula 7ª do contrato administrativo. daTa da rEVoGaÇÃo: Vitória 
do Xingu/Pa: 18 de maio de 2021.

eXtrato de reVoGaÇÃo
Fica reVoGado o Processo administrativo nº 043/2021, dispensa de 
licitação nº 013/2021 - contrato administrativo nº 077/2021 - coNTra-
TaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE ViTÓria do XiNGU 
- SEMEd (fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo) - cNPJ: 14.811.402/0001-
80; coNTraTado: WH aSSESSoria E coNSUlToria lTda- cNPJ: 
21.756.037/0001-14; oBJETo: Prestação de serviços técnicos de assesso-
ria e consultoria administrativa e financeira; DO DISPOSITIVO LEGAL: Art. 
49 da lei federal nº. 8.666/93. daTa da rEVoGaÇÃo: Vitória do Xingu/
Pa: 18 de maio de 2021.

eXtrato de reVoGaÇÃo
Fica reVoGado o Processo licitatório nº 044/2021, dispensa de licita-
ção nº 014/2021 - contrato administrativo nº 20210073 - coNTraTaNTE: 
fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE ViTÓria do XiNGU SEcrETaria MUNi-
ciPal dE SaÚdE) - cNPJ: 11.190.812/0001-63; coNTraTado: WH aS-
SESSoria E coNSUlToria lTda- cNPJ: 21.756.037/0001-14; oBJETo: 
Prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria administrativa e 
financeira; DO DISPOSITIVO LEGAL: Art. 49 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
daTa da rEVoGaÇÃo: Vitória do Xingu/Pa: 18 de maio de 2021.

eXtrato de reVoGaÇÃo
Fica reVoGado o Processo licitatório nº 045/2021, dispensa de licita-
ção nº 015/2021 - contrato administrativo nº 20210074 - coNTraTaNTE: 
fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social - cNPJ: 13.461.787/0001-
30; coNTraTado: WH aSSESSoria E coNSUlToria lTda - cNPJ: 
21.756.037/0001-14; oBJETo: Prestação de serviços técnicos de assesso-
ria e consultoria administrativa e financeira; DO DISPOSITIVO LEGAL: Art. 
49 da lei federal nº. 8.666/93. daTa da rEVoGaÇÃo: Vitória do Xingu/
Pa: 18 de maio de 2021.

eXtrato de reVoGaÇÃo
Fica reVoGado o Processo administrativo nº 090/2021, Pregão Eletrô-
nico SrP nº. 9/2021-037-PMVX. oBJETo: aquisição de combustíveis; do 
diSPoSiTiVo lEGal: art. 49 da lei federal nº. 8.666/93. daTa da rEVo-
GaÇÃo: Vitória do Xingu/Pa: 20 de maio de 2021.

Protocolo: 661294

..

eMPresariaL
.

Maria sUeLy Farias rosa 
cPF: 259.945.652-53 

responsável pela cricaré empreendimento agroflorestal Ltda 
cNPJ: 23.293.116/0001-61, torna público que requereu a Secretaria 
Estadual do Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, a licença Pré-
via para atividade de piscicultura de espécies exóticas, com processo nº 
36042/2017, localizada na rua Sebastião da Silva, S/N, lote 01, quadra 
18, condomínio rural, cEP: 68.625-970, município de Paragominas / Pa.

Protocolo: 661311

a HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra 
de teLecoMUNicaÇÕes s.a. 

inscrita no cNPJ/MF sob o nº 27.902.165/0001-05 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Tracuateua a licença de instalação nº 003/2021 para atividade de implan-
tação da infraestrutura de suporte aos equipamentos de telecomunicações, 
conforme o processo nº 003/2021, situado na rodoVia Br308, KM22, 
Vila MaNoEl doS SaNToS - TracUaTEUa/Pa (PaTrc001).

Protocolo: 661312

a HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra 
de teLecoMUNicaÇÕes s.a. 

inscrita no cNPJ/MF sob o nº 27.902.165/0001-05 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Tracuateua a licença de instalação nº 002/2021 para atividade de implan-
tação da infraestrutura de suporte aos equipamentos de telecomunicações, 
conforme o processo nº 002/2021, situado na Vila fáTiMa, rUa MaNoEl 
loPES, S/Nº, ZoNa rUral - TracUaTEUa/Pa (PaTrc002).

Protocolo: 661313

a eMPresa HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra 
de teLecoMUNicaÇÕes s.a. 
(cNPJ 27.902.165/0001-05) 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
ipixuna do Pará/Pa, a licença ambiental de instalação nº 003/2021 (Proc. 
Nº 029/2021), com validade até 19/05/2023, para Estação rádio Base/
ErB Site id. 4S-PaS041_PaPXN001, situado à rua luzia Santa, 23, Vila 
Genésio, ipixuna do Pará/Pa, cEP 68637-000.

Protocolo: 661314

Pedreira reis eireLi-Me 
cNPJ Nº 26.220.073/0001-82 

Torna publico que recebeu a licença ambiental operacional junto a SEM-
Ma - Secretaria Municipal de Meio ambiente de Uruará, com a atividade 
de Extração de minerais não metálicos, calcário/caulim/quartzito, Sob o 
Processo Numero 175/2019-2.

Pedreira reis eireLi-Me 
cNPJ Nº 26.220.073/0001-82 

Torna publico que recebeu a licença ambiental operacional junto a SEM-
Ma - Secretaria Municipal de Meio ambiente de Uruará com a atividade de 
Beneficiamento de calcário e outros produtos rochosos de aplicação direta 
na agricultura,  Sob o Processo Numero 200/2020-2.

Protocolo: 661324

a eMPresa HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra 
de teLecoMUNicaÇÕes s.a. 
(cNPJ 27.902.165/0001-05) 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
ipixuna do Pará/Pa, a licença ambiental de instalação nº 001/2021 (Proc. 
nº 027/2021), válida até 19/05/2023, para Estação rádio Base/ErB Site 
id. 4S-PaS043_PaPXN003, situado à rua Magalhães Barata, S/N, distrito 
Novo Horizonte, ipixuna do Pará/Pa, cEP 68637-000.

Protocolo: 661322

a eMPresa HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra 
de teLecoMUNicaÇÕes s.a. 
(cNPJ 27.902.165/0001-05) 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
ipixuna do Pará/Pa, a licença ambiental de instalação nº 002/2021 (Proc. 
nº 028/2021), válida até 19/05/2023, para Estação rádio Base/ErB Site 
id. 4S-PaS042_PaPXN002, situado à rua itupiranga (Pa150, Km 193), 
Vila campos Belos, ipixuna do Pará/Pa, cEP 68637-000.

Protocolo: 661321

a aLcoa WorLd aLUMiNa BrasiL Ltda. 
cNPJ 06.167.730/0005-91 

Torna público que solicitou a SEMaS/Pa através do Processo 13883/2021, 
a licença de instalação para a implantação da lagoa de disposição de re-
jeitos nº 8 na mina Juruti, na zona rural do município Juruti/Pa.

Protocolo: 661328
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a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente (SEM-
Ma) a licença de operação para atividade de torre de telefonia móvel (Pa-
aiU22) Travessa São raimundo, n°04, bairro Uriboca, Marituba/Pa, atra-
vés do n°60/2021.

a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente (SEM-
Ma) a licença de operação para atividade de torre de telefonia móvel (PaM-
TB04) rua Sexta n°19, bairro Novo, Marituba/Pa, através do n°61/2021.

a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60

Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio ambiente (SEMMa) 
a licença de operação para atividade de torre de telefonia móvel (PaiPP01) 
localizada na rua José Bonifácio, n°709, Paraubar, ipixuna do Pará/Pa.

Protocolo: 661329
tiM s.a.

cNPJ: 02.421.421/0001-11 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa de Garrafão do Norte, a licença de operação nº 015/2021 com 
validade 20/05/2022 para atividade de ESTaÇÃo dE rádio BaSE E Mi-
crooNdaS - ErB (site PaGrr002_4S-PaS036) Tipologia - 36.01 - Telefo-
nia Móvel celular, localizada na Travessa angelin, s/n° - lote 61 - Garrafão 
do Norte/Pa.

Protocolo: 661330
tiM s.a. 

cNPJ: 02.421.421/0011-93
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma de irituia, a licença de operação nº 008/2021 com validade 14/04/2022 
para atividade de ESTaÇÃo dE rádio BaSE E MicrooNdaS - ErB (site 
ParTX001_4S-PaS045) Tipologia - 36.01 - Telefonia Móvel celular, loca-
lizada Estrada e Vila Patrimônio - Santo antônio - iaca-iaca, s/n° - Zona 
rural - irituia/Pa.

Protocolo: 661331
tiM s.a.

cNPJ: 02.421.421/0011-93 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambien-
te - SEMMa de irituia, a licença de operação nº 007/2021 com validade 
14/04/2022 para atividade de ESTaÇÃo dE rádio BaSE E MicrooNdaS 
- ErB (site ParTX002_4S-PaS046) Tipologia - 36.01 - Telefonia Móvel ce-
lular, localizada Estrada alacid Nunes, lote 53 Sítio São raimundo - colônia 
itabocal - irituia/Pa.

Protocolo: 661332
tiM s.a. 

cNPJ: 02.421.421/0011-93 
Torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambien-
te - SEMMa de Santarém, a licença de operação de processo nº 2021.
lo.0000359 e protocolo de nº 00555/2021 para atividade de oPEraÇÃo 
dE ESTaÇÃo dE rádio BaSE E MicrooNdaS - ErB (site ParMX003_4S
-PaS085) Tipologia - 36.01 - Telefonia Móvel celular, localizada rua José 
campos Silva, s/n° - Vila curuaí - comunidade do lago Grande - Santa-
rém/Pa.

Protocolo: 661333

sUrUcUcU iNdUstria e coMercio de Madeiras eireLi 
Torna público que recebeu da SEMMa de Tucuruí a lo nº 018/2021 com va-
lidade até 26/02/2025 para atividade de industria Madeireira e fabricação 
de Móveis no município de Tucuruí/Pa.

Protocolo: 661334

a aLcoa WorLd aLUMiNa BrasiL Ltda. 
cNPJ 06.167.730/0005-91 

Torna público que solicitou a SEMaS/Pa através do Processo 13883/2021, 
uma autorização de Supressão de Vegetação-aSV, para 143,12 ha, para a 
implantação da lagoa de disposição de rejeitos nº 8 na mina Juruti, na 
zona rural do município Juruti/Pa.

Protocolo: 661335

caMara MUNiciPaL de BUJarU-Pa
eXtrato PUBLicaÇÃo de disPeNsa 

de LicitaÇÃo N.007/2021-cMB
a câmara Municipal de Bujaru-Pa, torna público o Extrato de dispensa 
de licitação nº 007/02021-cMB, objeto: contratação de empresa prestado-
ra de serviços de captação de imagem e áudio (filmagem, sonorização, edi-
ção de vídeo, incluindo serviços de manutenção de computadores e equi-
pamentos de informática). Que tem fundamento legal no art. 24, inciso ii 
da lei federal nº 8.666/93. No valor mensal de r$: r$: 1.500,00 (mil e 
quinhentos reais), valor global r$: 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), 
empresa contratada: Gr iNforSErViÇoS, cNPJ: 35.565.980/0001-54, o 
serviço terá a vigência de 07 meses, contado a partir da sua assinatura, 
prorrogável na forma do art. 57, ii da lei federal nº 8.666/93, devendo 
ser publicado na forma do parágrafo único do art. 61, da mesma lei.
câmara Municipal de Bujaru-Pa, 25 de maio de 2021.

Maria Nilza Bitencourt da silva
Presidente da cMB/Pa

Protocolo: 661336

cÂMara MUNiciPaL de BUJarU-Pa
[Par a=1;l=0;r=0;f=0;Plr=0;PlS=12 /Par]EXTraTo dE diSPENSa dE 
liciTaÇÃo Nº 004/2021
Processo nº 20210315-4, contratante: cÂMara MUNiciPal dE BUJa-
rU/Pa. contratada: H a B PaNToJa coM. E SErViÇoS EirEli. cNPJ: 
14.401.536/0001-23. objeto: fornecimento de Gêneros alimentícios. 
Vigência: 12 meses a partir de 06/04/2021- Valor Global anual: r$ 
13.103,76. fund. legal: art. 24º inciso ii da lei 8666/93.

Maria Nilza Bitencourt da silva
Presidente da câmara Municipal.

cÂMara MUNiciPaL de BUJarU-Pa
[Par a=1;l=0;r=0;f=0;Plr=0;PlS=12 /Par]EXTraTo dE diSPENSa dE 
liciTaÇÃo Nº 006/2021
Processo nº 20210316-6, contratante: cÂMara MUNiciPal dE BUJa-
rU/Pa. contratada: H a B PaNToJa coM. E SErViÇoS EirEli. cNPJ: 
14.401.536/0001-23. objeto: fornecimento de Material de Expedien-
te. Vigência: 12 meses a partir de 07/04/2021- Valor Global anual: r$ 
15.368,27. fund. legal: art. 24º inciso ii da lei 8666/93.

Maria Nilza Bitencourt da silva
Presidente da câmara Municipal.

Protocolo: 661337

o sesi-dr-Pa e o seNai-dr-Pa
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 031/2021
o sesi-dr-Pa e o seNai-dr-Pa, através da comissão central de li-
citação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de serviços de acesso iP permanente, dedicados e 
exclusivos, entre a rede de comunicação de dados das unidades do SESi e 
do SENai, nos Municípios de Belém, ananindeua, Santa izabel, castanhal, 
Barcarena e São Miguel do Guamá, todas pertencentes aos departamentos 
regionais do Pará, e a internet, mediante ativação de circuito de comunica-
ção de dados primário e secundário, locação de equipamentos e prestação 
de serviços de instalação, configuração, gerenciamento proativo e suporte 
técnico, conforme Edital e seu anexo i.
aBertUra: 18 de junho de 2021.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de 
Nazaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço abaixo citado, em horário co-
mercial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 28 de maio de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do Sistema fiEPa

Protocolo: 661338

o sesi-dr-Pa
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 034/2021
o sesi-dr-Pa, através da comissão central de Licitação, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados que realizara licitação, conforme 
abaixo:
oBJETo: contratação de serviços de acesso iP permanente, dedicados e 
exclusivos, entre a rede de comunicação de dados da unidade do SESi, na 
cidade de Bragança, pertencente ao departamento regional do Pará, e a 
internet, mediante ativação de circuito de comunicação de dados primário 
e secundário, locação de equipamentos e prestação de serviços de insta-
lação, configuração, gerenciamento proativo e suporte técnico, conforme 
Edital e seu anexo i
aBertUra: 17 de junho de 2021.
LocaL da aBertUra: rodovia Bragança-capanema, Km 4 - Vila 
Nova - Bragança - Pa, ceP: 68600-000.
HorÁrio da aBertUra: 09:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço abaixo citado, em horário co-
mercial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 27 de maio de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do Sistema fiEPa

Protocolo: 661339

o sesi-dr-Pa e o seNai-dr-Pa
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 035/2021
o sesi-dr-Pa e o seNai-dr-Pa, através da comissão central de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizara 
licitação, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de serviços de acesso iP permanente, dedicados e 
exclusivos, entre a rede de comunicação de dados das unidades do SESi 
e do SENai, na cidade de Paragominas, pertencente ao departamento re-
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gional do Pará, e a internet, mediante ativação de circuito de comunicação 
de dados primário e secundário, locação de equipamentos e prestação de 
serviços de instalação, configuração, gerenciamento proativo e suporte 
técnico, conforme Edital e seu anexo i
aBertUra: 17 de junho de 2021.
LocaL da aBertUra: rodovia Pa-256, KM 02 - Nova conquista - 
Paragominas - Pa, ceP: 68625-970.
HorÁrio da aBertUra: 15:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço abaixo citado, em horário co-
mercial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 27 de maio de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do Sistema fiEPa

Protocolo: 661340

o sesi-dr-Pa e o seNai-dr-Pa
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 036/2021
o sesi-dr-Pa e o seNai-dr-Pa, através da comissão central de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizara 
licitação, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de serviços de acesso iP permanente, dedicados e 
exclusivos, entre a rede de comunicação de dados das unidades do SESi e 
do SENai, na cidade de altamira, pertencente ao departamento regional 
do Pará, e a internet, mediante ativação de circuito de comunicação de da-
dos primário e secundário, locação de equipamentos e prestação de servi-
ços de instalação, configuração, gerenciamento proativo e suporte técnico, 
conforme Edital e seu anexo i
aBertUra: 21 de junho de 2021.
LocaL da aBertUra: rua acesso 02, 1031 - Premem - altamira - 
Pa, ceP: 68972-210
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço abaixo citado, em horário co-
mercial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 27 de maio de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do Sistema fiEPa

Protocolo: 661341

o sesi-dr-Pa e o seNai-dr-Pa
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 037/2021
o sesi-dr-Pa e o seNai-dr-Pa, através da comissão central de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizara 
licitação, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de serviços de acesso iP permanente, dedicados e 
exclusivos, entre a rede de comunicação de dados da unidade do SESi, 
na cidade de Marabá, pertencente ao departamento regional do Pará, e a 
internet, mediante ativação de circuito de comunicação de dados primário 
e secundário, locação de equipamentos e prestação de serviços de insta-
lação, configuração, gerenciamento proativo e suporte técnico, conforme 
Edital e seu anexo i
aBertUra: 22 de junho de 2021.
LocaL da aBertUra: avenida tocantins, s/N - Novo Horizonte - 
Marabá - Pa, ceP: 68503-660.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço abaixo citado, em horário co-
mercial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 27 de maio de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do Sistema fiEPa

Protocolo: 661342

o sesi-dr-Pa e o seNai-dr-Pa
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 038/2021
o sesi-dr-Pa e o seNai-dr-Pa, através da comissão central de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizara 
licitação, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de serviços de acesso iP permanente, dedicados e 
exclusivos, entre a rede de comunicação de dados das unidade do SESi e 
do SENai, na cidade de Parauapebas e canaã dos carajás, pertencente ao 
departamento regional do Pará, e a internet, mediante ativação de circuito 
de comunicação de dados primário e secundário, locação de equipamentos 

e prestação de serviços de instalação, configuração, gerenciamento proati-
vo e suporte técnico, conforme Edital e seu anexo i
aBertUra: 23 de junho de 2021.
LocaL da aBertUra: rua F N, 164 - cidade Nova - Parauapebas 
- Pa, ceP: 68515-000.HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Ho-
rário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço abaixo citado, em horário co-
mercial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 27 de maio de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do Sistema fiEPa

Protocolo: 661343

o sesi-dr-Pa e o seNai-dr-Pa
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 039/2021
o sesi-dr-Pa e o seNai-dr-Pa, através da comissão central de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizara 
licitação, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de serviços de acesso iP permanente, dedicados e 
exclusivos, entre a rede de comunicação de dados das unidades do SESi e 
do SENai, na cidade de Santarém e Juruti, pertencente ao departamento 
regional do Pará, e a internet, mediante ativação de circuito de comunica-
ção de dados primário e secundário, locação de equipamentos e prestação 
de serviços de instalação, configuração, gerenciamento proativo e suporte 
técnico, conforme Edital e seu anexo i
aBertUra: 25 de junho de 2021.
LocaL da aBertUra: avenida curuá-Una, 249 - santíssimo - san-
tarém - Pa, ceP: 68010-000.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço abaixo citado, em horário co-
mercial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 27 de maio de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do Sistema fiEPa

Protocolo: 661344

NasciMeNto e Macedo serViÇos de VeÍcULos 
aUtoMotores Ltda/ MeGa aUtoceNter 

cNPJ: 30.510.342/0001-12 
localizado na avenida Muniz lopes, 02, Bairro Santa catarina, torna públi-
co que está requerendo junto a SEMaSa / Breu Branco - Pa, a lo - licença 
de operação para a atividade de Serviços de Manutenção e reparação 
Mecânica de Veículos automotores.

Protocolo: 661346

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do Município de rio Maria, a li-
cença de operação - lo, da rede de distribuição de Energia Elétrica - rdr 
34,5 kV, referente a obra. 1. ramal do ademilton, localizada no Município 
de rio Maria, no Estado do Pará.

Protocolo: 661347

PriMe iNdUstria e coMÉrcio de Madeiras eireLi 
cNPJ 15.285.907/0001-11 

Estrada Velha do outeiro, s/n, lotes 22 e 23, Q03, Setor B, icoaraci, Be-
lém/Pa, torna público que recebeu da SEMMa Belém a lo 034/2021 para 
ativ. Beneficiamento e secagem de madeira serrada através do processo 
n° 3233/2020.

Protocolo: 661348

cÂMara MUNiciPaL de sÃ0 doMiGos do caPiM
aViso de aNULaÇÃo 

a câmara municipal de são domingos do capim, torna público que 
sessão pública refere ao aviso de licitação. Pregão e nº 002/2021, tipo: 
menor preço por item, objeto: aquisição de Materiais de consumo (Gêne-
ros alimentícios Perecíveis e não Perecíveis, Materiais de Higiene e limpe-
za, copa e cozinha, Materiais de expediente e suprimentos de informática) 
para atender as necessidades da câmara Municipal de São domingos do 
capim, que seria realizado no dia 28/05/2021, às 10:00h foi aNUlado por 
conveniência administrativa.

Protocolo: 661349
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REDE ANCORA-PA IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE
(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

ATIVO Nota 2020 2019 
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa 04 1.310.122 449.853 
Contas a Receber 05 2.326.846 1.856.258 
Estoques 06 1.070.506 643.514 
Impostos a Recuperar 07 1.562 965 
Adiantamentos / Devoluções Fornecedores 22.715 20.116 
Despesas do Exercício Seguinte 2.683 2.341 
Total do Ativo Circulante 4.734.434 2.973.047 
NÃO CIRCULANTE
Investimentos 08 60.000 60.000 
Imobilizado 09 9.376 11.062 
Total do Ativo Não Circulante 69.376 71.062 
TOTAL DO ATIVO 4.803.810 3.044.109 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2020 2019 
CIRCULANTE
Fornecedores 11 3.535.589 2.743.182 
Obrigações Sociais 12 12.927 11.347 
Obrigações Tributárias 13 152.174 45.255 
Provisões 14 17.550 18.576 
Adiantamentos / Devoluções Clientes 25.330 7.708 
Outras Obrigações 1.606 -     
Total do Passivo Circulante 3.745.176 2.826.068 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16
Capital Social                                     1.465.000 1.465.000 
Adiantamento Futuro Aumento de Capital 300.000 -     
Ações em Tesouraria (255.000) (255.000)
Prejuízos Acumulados (451.366) (991.959)
Total do Patrimônio Líquido 1.058.634 218.041 
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.803.810 3.044.109 

“As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.”

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS
(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

 Reservas de Lucros 
 Capital Social 

Subscrito  Reserva Legal   Ações em 
Tesouraria  

 Prejuízos 
Acumulados  AFAC  Patrimônio 

Liquido 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 510.000 25.349 -     (1.304.837) 650.235 (119.253)
Resultado do Exercício -     -     -     89.353 -     89.353 
Adiantamento Futuro Aumento de Capital 955.000 -     -     -     (650.235) 304.765 
Ações em Tesouraria -     -     (255.000) 198.176 -     (56.824)
Reversão Reserva Legal p/ Absorção Prejuízos -     (25.349) -     25.349 -     -     
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 1.465.000 -     (255.000) (991.959) -     218.041 
Resultado do Exercício -     -     -     540.593 -     540.593 
Adiantamento Futuro Aumento de Capital -     -     -     -     300.000 300.000 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 1.465.000 -     (255.000) (451.366) 300.000 1.058.634 

“As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.”
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE
(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota 2020 2019 
Receita Operacional Líquida 17 26.088.765 21.168.728 
(-) Custo das Mercadorias Vendidas (24.905.427) (20.290.129)
Lucro Bruto 1.183.338 878.599 
Despesas Operacionais
   Gerais e Administrativas (277.186) (292.236)
Despesas Com Pessoal (226.035) (261.677)
   Despesas Tributárias (12.958) (11.688)
   Outras Receitas e Despesas 18 130.460 (62.784)
   Total das Despesas Operacionais (385.719) (628.385)

Resultado Antes das Despesas e 
Receitas Financeiras 797.619 250.214 
   Resultado Financeiro 19 (31.678) (102.578)
Resultado Antes do Imposto de 
Renda e Contribuição Social 765.941 147.636 
   Provisão para o Imposto de Renda e 
Contribuição Social 20 (225.348) (58.283)
Resultado do Exercício 540.593 89.353 
Resultado por Ação: 369,01 60,99 
“As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.”

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS 
ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE

MÉTODO INDIRETO
(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

2020 2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS
Resultado do Exercício 540.593 89.353 
Ajustado por:
   Depreciação e Amortização 2.674 1.564 
   Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (20.000) 20.000 
   Provisão para Desvalorização dos Estoques 7.534 143.240 
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais
Contas a Receber (450.588) (835.623)
Estoques (434.526) 51.640 
Impostos a Recuperar (597) (55)
Adiantamentos / Devoluções Fornecedores (2.599) 13.267 
Outros Créditos -     22.143 
Despesas do Exercício Seguinte (342) (2.341)
Fornecedores 792.407 1.076.442 
Obrigações Sociais 1.580 (530)
Obrigações Tributárias 106.919 30.249 
Provisões (1.026) 1.034 
Adiantamentos / Devoluções Clientes 17.622 (63.075)
Outras Obrigações 1.606 -     
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 561.257 547.308 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTOS
Aquisição de Imobilizado (988) -     
Baixa de Imobilizado -     (3.693)
Caixa Líquido das Atividades de 
Investimentos (988) (3.693)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTOS
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 300.000 304.765 
Ações em Tesouraria -     (56.824)
Operações com Empréstimos e Financiamentos -     (445.602)
Caixa Líquido das Atividades de 
Financiamentos 300.000 (197.661)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) CAIXA E 
EQUIVALENTES DE CAIXA 860.269 345.954 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do 
Exercício 449.853 103.899 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do 
Exercício 1.310.122 449.853 
“As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.”

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS ENCERRADAS

 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 01 – INFORMAÇÕES GERAIS
A Rede Ancora-PA Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A. é 

uma companhia por ações, de capital fechado, cujos atos constitutivos datados de 
16/03/2007 estão arquivados na JUCEPA - DF sob nº 15300018625. Está registrada 
no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 08.707.651/0001-28. 
Encontra-se sediada na cidade de Ananindeua, Rua Cláudio Sanders, 28, Centro, 
CEP 67.030-325.

A Rede Ancora-PA Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças 
S.A. tem como objeto a comercialização no varejo e por atacado de auto peças, 
acessórios em geral, bem como de qualquer componente de veículos automotores, 
pneus e lubriicantes; a importação e exportação de auto peças, acessórios e demais 
componentes de veículos automotores; e, a participação societária em outras 
empresas, inclusive nas de em conta de participação. A Companhia tem unidade na 
cidade de Ananindeua-PA e realiza vendas para o mercado interno e externo.

A emissão destas demonstrações contábeis foi autorizada pela administração da 
Companhia em 12 de fevereiro de 2021.

NOTA 02 – BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis do exercício indo em 31 de dezembro de 2020 foram 

elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as novas práticas contábeis 
adotadas no Brasil, com atendimento integral do Pronunciamento Técnico PME 
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovado pela Resolução CFC nº 
1.255/09, bem como da Lei nº 11.638/07 e da Lei nº 11.941/09.

NOTA 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
3.1 Classiicação de Itens Circulantes e Não Circulantes 
No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas, ou com expectativa de 

realização dentro dos próximos 12 meses, são classiicados como itens circulantes, e 
aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são 
classiicados como itens não circulantes.

3.2 Compensação Entre Contas 
Como regra geral, nas demonstrações contábeis, nem ativos e passivos, ou receitas 

e despesas, são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida 
ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e está 
compensação relete a essência da transação.

3.3 Transações em Moeda Estrangeira 
Os itens nestas demonstrações contábeis são mensurados em moeda funcional 

Reais (R$) que é a moeda do principal ambiente econômico em que a companhia 
atua e na qual é realizada a maioria de suas transações, e são apresentados nesta 
mesma moeda.

Transações em outras moedas são convertidas para a moeda funcional da seguinte 
forma: os itens monetários são convertidos pelas taxas de fechamento e os itens não 
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REDE ANCORA-PA IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A. Continuação
monetários pelas taxas de câmbio da data da transação.

3.4 Instrumentos Financeiros  
A companhia classiica os seguintes instrumentos inanceiros como instrumentos 

inanceiros básicos:
(a) Caixa e equivalentes de caixa;
(b) Instrumentos de dívida; e,
(c) Investimentos em ações ou quotas.
Os instrumentos de dívida incluem as contas a receber e a pagar e os 

empréstimos a pagar, e estes são avaliados nas datas dos balanços pelo custo 
amortizado. Os investimentos em ações ou quotas são avaliados pelo valor justo 
por meio do resultado.

3.5 Caixa e Equivalentes de Caixa 
Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da Companhia, 

depósitos bancários de livre movimentação e aplicações inanceiras com vencimento 
de curto prazo de cerca de três meses ou menos da data da transação.

3.6 Contas a Receber de Clientes
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela 

venda de produtos e mercadorias no decurso normal das atividades da Companhia.
As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor justo 

e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da 
taxa de juros efetiva menos a provisão para perdas por redução ao valor recuperável 
(perdas no recebimento de créditos).

3.7 Estoques 
Os estoques estão registrados pelo menor valor entre o custo e o valor recuperável. 

O custo é determinado utilizando o método do custo médio. O custo das mercadorias 
para revenda compreende o valor da mercadoria líquido dos impostos recuperáveis 
e não inclui o custo de empréstimos e inanciamentos. O valor recuperável é o preço 
de venda estimado diminuído dos custos para revenda.

3.8 Investimentos
Os investimentos são quotas de capital de cooperativas de crédito e da Rede Ancora 

franqueadora, os quais são mantidos ao valor de custo.
3.9 Imobilizado
Todos os itens do imobilizado são apresentados pelo custo menos depreciação 

acumulada. O custo inclui os gastos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no 
local e estar em condições necessárias para que seja capaz de funcionar da maneira 
pretendida pela administração, e líquido dos impostos recuperáveis.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos 
como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que 
luam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa 
ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é 
baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao 
resultado do exercício, quando incorridos.

A depreciação é calculada usando o método linear durante a vida útil estimada.
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, 

ao inal de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente ajustado se 
este for maior que seu valor recuperável estimado.

3.10 Redução ao Valor Recuperável de Ativos Não Financeiros  
Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados para 

a veriicação de perdas por desvalorização sempre que eventos ou mudanças nas 
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

Para ins de avaliação da perda por desvalorização dos ativos imobilizado e 
intangível, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam 
luxos de caixa identiicáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGC). 
Os ativos não inanceiros que tenham sofrido perda por desvalorização, são revisados 
para a análise de uma possível reversão dessa perda na data de apresentação das 
demonstrações contábeis.

Uma perda por desvalorização é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do 
ativo excede seu valor recuperável. Este último é o maior valor entre o valor justo de 
um ativo menos os custos de venda e o valor em uso. 

3.11 Contas a Pagar a Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços 

que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, 
inicialmente, reconhecidas pelo custo e, subsequentemente, mensuradas pelo 
custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. Na prática, são 
normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente, ajustadas a valor 
presente quando o efeito for relevante.

3.12 Imposto de Renda e Contribuição Social
Os tributos sobre o lucro do período compreendem o imposto de renda e a contribuição 

social correntes. O tributo é reconhecido na demonstração do resultado.
Os encargos de imposto de renda e contribuição social correntes são calculados 

com base nas leis tributárias promulgadas na data do balanço do país em que a 
companhia atua e gera lucro. A administração avalia, periodicamente, as posições 
assumidas pela Companhia nas declarações de imposto de renda com relação às 
situações em que a regulamentação iscal aplicável dá margem a interpretações. 
Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores que deverão ser 
pagos às autoridades iscais.

3.13 Provisões 
As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação na data 

das demonstrações contábeis como resultado de eventos passados; é provável que 
uma saída de recursos seja exigida para liquidar a obrigação; e o valor foi estimado 
de maneira coniável.

As provisões são mensuradas pela melhor estimativa do valor exigido para liquidar 
a obrigação na data das demonstrações contábeis. Quando o efeito do valor do 
dinheiro no tempo é material, o valor da provisão é o valor presente do desembolso 
que se espera que seja exigido para liquidar a obrigação.

3.14 Apuração do Resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil 

da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto 
de despesas.

3.15 Reconhecimento da Receita de Vendas
A receita de vendas compreende o valor justo da contraprestação recebida ou 

a receber pela comercialização de produtos no curso normal das atividades da 
companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos 
abatimentos e dos descontos.

A Companhia reconhece a receita quando:
(i) Foram transferidos ao comprador os riscos e benefícios mais signiicativos 

inerentes a propriedade dos produtos;
(ii)  O valor da receita pode ser mensurado com segurança; e,
(iii) É provável que benefícios econômicos futuros associados a transação luirão 

para a Companhia.
3.16 Dividendos 
A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida 

como um passivo nas demonstrações contábeis ao inal do exercício, com base 
no Estatuto Social.

3.17 Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis 
A preparação de demonstrações contábeis requer que a administração da Companhia 

se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos 
e passivos, receitas e despesas, bem como, a divulgação de informações sobre 
dados das suas demonstrações contábeis. Os resultados inais dessas transações e 
informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem 
diferir dessas estimativas.

As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de 
estimativas na preparação das demonstrações contábeis, são:

a) Provisão para créditos de liquidação duvidosa;
b) Vida útil e valor residual dos ativos imobilizados;
c) Valor recuperável dos estoques e imobilizados; e
d) Passivos contingentes que são provisionados de acordo com a expectativa de 

êxito, obtida e mensurada em conjunto a assessoria jurídica da Empresa.
NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2020 2019
Banco Conta Movimento 1.310.122 449.853 
Total de Caixa e Equivalentes 
de Caixa 1.310.122 449.853 

NOTA 05 – CONTAS A RECEBER
2020 2019

Contas a Receber de Clientes 2.287.775 1.721.507 
Contas a receber diversos 39.071 154.751 
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 
(PCLD) -     (20.000)
Total das Contas a Receber 2.326.846 1.856.258 
Aging List Contas a Receber
Vencidos acima de 90 dias 9.283 20.000 
Vencidos até 90 dias 29.894 5.829 
A vencer até 30 dias 1.689.033 1.268.330 
A vencer de 31 a 90 dias 583.439 445.386 
A vencer de 91 a 180 dias 13.530 106.713 
A vencer de 181 a 365 dias 1.667 30.000 
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa -     (20.000)
Total das Contas a Receber 2.326.846 1.856.258 
Contas a Receber por Tipo de Moeda
Reais 2.326.846 1.856.258 
Total das Contas a Receber 2.326.846 1.856.258 

NOTA 06 – ESTOQUES
2020 2019

Mercadorias para Revenda 1.187.876 759.376 
Peças em Garantia Fornecedor 33.404 27.378 
Provisão para Desvalorização (150.774) (143.240)
Total dos Estoques 1.070.506 643.514 

NOTA 07 – IMPOSTOS A RECUPERAR
2020 2019

ICMS a Recuperar 1.562 965 
Total de Impostos a Recuperar 1.562 965 

NOTA 08 – INVESTIMENTOS 
2020 2019

Empresa Nacional dos Comerciantes, Importadores 
e Exportadores de Autopeças e Franquias S.A. 60.000 60.000     
Total de Investimentos 60.000 60.000     

NOTA 09 – IMOBILIZADO

Máquinas e 
Equipamentos

Móveis e 
Utensílios

Computadores 
e Periféricos Total

Taxas de Depreciação 10,00% 10,00% 20,00%
Em 31 de dezembro de 
2018
Custo 4.428 3.268 26.917 74.513 
Depreciação Acumulada (1.388) (3.268) (21.024) (65.580)
Valor contábil líquido 3.040 -     5.893 8.933 
Adições -     -     -     -     
Baixas -     -     (17.357) (17.357)
Transferência (4.428) 4.428 -     -     
Depreciação (406) -     (1.158) (1.564)
Baixa da Depreciação 1.794 78 19.178 21.050 
Saldo Final -     4.506 6.556 11.062 
Em 31 de dezembro de 
2019
Custo -     7.696 9.560 57.156 
Depreciação Acumulada -     (3.190) (3.004) (46.094)
Valor contábil líquido -     4.506 6.556 11.062 
Adições -     -     988 988 
Depreciação -     (783) (1.891) (2.674)
Saldo Final -     3.723 5.653 9.376 
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Em 31 de dezembro de 
2020
Custo -     7.696 10.548 58.144 
Depreciação Acumulada -     (3.973) (4.895) (48.768)
Valor contábil líquido -     3.723 5.653 9.376 

NOTA 10 - RECUPERABILIDADE DOS ATIVOS
Anualmente ou quando houver indicação que uma perda foi sofrida, a companhia 

realiza o teste de recuperabilidade do saldo contábil de ativo imobilizado e outros ativos 
não circulantes, para determinar se estes ativos sofreram perdas por desvalorização. 

Estes testes são realizados de acordo com a seção 27 do Pronunciamento Técnico 
PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 11 – FORNECEDORES
2020 2019

Contas a Pagar a Fornecedores Nacionais 3.535.589 2.743.182 
Total das Contas a Pagar a Fornecedores 3.535.589 2.743.182 
Aging List Contas a Pagar a Fornecedores
Vencidos acima de 90 dias (a) 102.414 47.971
Vencidos até 90 dias (a) 33.438 17.643
A vencer até 30 dias 2.202.756 1.516.094
A vencer de 31 a 90 dias 1.155.638 1.006.791
A vencer de 91 a 180 dias 41.343 154.683
Contas a Pagar a Fornecedores 3.535.589 2.743.182 
Contas a Pagar por Tipo de Moeda
Reais 3.535.589 2.743.182 
Contas a Pagar a Fornecedores 3.535.589 2.743.182 

(a) R$ 121.448 (R$ 63.702 em 2019) dos valores vencidos são valores a pagar 
a Associação Nacional dos Comerciantes Revendedores de Autopeças - Ancora, os 
quais serão abatidos com verbas de marketing.

NOTA 12 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS
2020 2019

Salários a Pagar 7.023 5.999 
INSS a Recolher 4.342 3.892 
FGTS a Recolher 1.396 1.309 
IRRF a Recolher 166 147 
Total das Obrigações Sociais 12.927 11.347 

NOTA 13 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2020 2019

PIS a Recolher 1.766 572 
COFINS a Recolher 8.134 2.677 
IRPJ a Recolher 73.408 26.345 
CSLL a Recolher 28.929 11.865 
ICMS ST a Recolher 39.670 3.684 
ISS retido a Recolher 267 112 
Total das Obrigações Tributárias 152.174 45.255 

NOTA 14 – PROVISÕES
2020 2019

Provisão para Férias 13.020 13.781 
Provisão de INSS s/ Férias 3.489 3.693 
Provisão de FGTS s/ Férias 1.041 1.102 
Total das Provisões 17.550 18.576 

NOTA 15 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
A Companhia não possui contingências cuja probabilidade de perda tenha sido 

avaliada como de risco “provável” ou “possível” pelos assessores jurídicos externo.
NOTA 16 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social
O Capital Social integralizado pertencente a acionistas domiciliados no País é de 

R$ 1.465.000 formado de 1.465 (um mil, quatrocentos e sessenta e cinco) ações 
ordinárias nominativas com direito a voto, com valor nominal de R$ 1.000 (um mil 
Reais) cada uma.

b) Distribuição de Dividendos e Reserva Legal
A política de distribuição de dividendos está estabelecida no Estatuto Social, sendo 

de 25% no mínimo do lucro líquido, após a constituição da Reserva Legal, salvo 
deliberação em contrário pela totalidade dos acionistas presentes na Assembleia 
Geral Ordinária.

c) Ações em Tesouraria
As ações em tesouraria são referentes as transações de compra de ações dos 

associados que deixaram a Companhia e são revendidas posteriormente.
d) AFAC – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
A Companhia possui intenção de integralizar o AFAC existente no exercício de 2021, 

os referidos valores não sofrem quaisquer tipos de correção monetária.
NOTA 17 – RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

2020 2019
Revenda de Mercadorias 26.872.028 21.848.917 
Total Receita Bruta de Vendas 26.872.028 21.848.917 
(-) Devoluções de Vendas (32.631) (33.497)
(-) Impostos sobre Vendas (750.632) (646.692)
 Total de Deduções e Impostos  (783.263) (680.189)
Receita Operacional Líquida 26.088.765 21.168.728 

NOTA 18 – OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
2020 2019

Boniicações recebidas 1.538 12.012 
Verbas de Marketing recebidas 47.429 35.611 
Verbas Comerciais recebidas 59.634 52.833 
Verbas REDE CARD recebidas 9.393 -     

Provisão para desvalorização dos estoques (7.534) (143.240)
Provisão para devedores e duvidosos 20.000 (20.000)
Total das Outras Receitas e Despesas 130.460 (62.784)

NOTA 19 – RESULTADO FINANCEIRO
2020 2019

Receitas Financeiras
Juros Recebidos 963 5.030 
Descontos Recebidos 726 29 
Receitas de Aplicações Financeiras 408 50 
Total Receitas Financeiras 2.097 5.109 
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias (17.571) (26.719)
Descontos Concedidos (6.876) (20.014)
Juros s/ Empréstimos e Financiamentos (404) (557)
Encargos inanceiros - duplicata descontada (2.166) (41.081)
Juros Passivos (5.570) (5.622)
IOF (1.188) (13.694)
Total Despesas Financeiras (33.775) (107.687)
Resultado Financeiro Líquido (31.678) (102.578)

NOTA 20 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
2020 2019

Resultado antes dos Imposto de Renda e 
Contribuição Social 765.941 147.636 
Adições do período 71.648 163.241 
Exclusões do período 25.605 -     
Prejuízo iscal 71.716 93.263 
Resultado ajustado (Lalur) 740.268 217.614 
Provisão para o Imposto de Renda e 
Contribuição Social (225.348) (58.283)

O Imposto de Renda e Contribuição Social são apurado pelo lucro real trimestral. 
NOTA 21 - COBERTURA DE SEGUROS
Os bens da Companhia estão segurados conforme discriminado a seguir:

Modalidade Objeto Valor 
Cobertura R$ Vigência

Seguro Compreensivo Estoques 1.165.000 De 13/10/2020 à 
13/10/2021As premissas de análise de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte 

do escopo de auditoria e, consequentemente não foram auditadas pelos nossos 
auditores independentes.

NOTA 22 - EVENTOS SUBSEQUENTES – COVID 19
Em 11/03/2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou como pandemia 

a disseminação do novo Coronavírus (COVID-19), resultando no fechamento 
temporário das atividades econômicas não essenciais.

A companhia sofreu relexos negativos em alguns meses devido as medidas 
de isolamento decretadas por entes governamentais, gerando a redução de suas 
atividades e de seus parceiros comerciais. No entanto, durante o ano ocorreu um 
forte aumento na demanda de autopeças, o que proporcionou a recuperação do nível 
de atividade, das vendas e das margens orçadas para o período.

A companhia adotou todos os protocolos de prevenção, visando proteger a 
saúde e a vida de seus colaboradores, concedendo férias, reduções de jornadas e 
afastamento dos colaboradores pertencentes ao grupo de risco. Restrições também 
foram aplicadas quanto ao recebimento de visitas, viagens de negócios, reuniões e 
eventos corporativos. 

Diante das ações tomadas pela Administração da Companhia, dos valores já 
reletidos nas demonstrações contábeis e por ter retornado a sua normalidade 
operacional, não foram identiicados outros impactos relevantes que possam vir a 
afetar signiicativamente a situação inanceira e patrimonial da Companhia, tampouco 
às estimativas e os julgamentos contábeis.

A Administração continua monitorando o mercado e suas possíveis consequências 
para a Companhia, decorrentes da evolução da pandemia, podendo tomar novas ações 
que mitiguem eventuais impactos negativos em suas demonstrações contábeis.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Diretores e Acionistas da REDE ANCORA-PA IMPORTADORA, 
EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A.

Ananindeua - PA
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da REDE ANCORA-PA IMPORTADORA, 

EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A. (Empresa), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos luxos de caixa 
para o exercício indo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  

Em nossa opinião, sujeito aos possíveis efeitos dos assuntos descritos no 
parágrafo base para opinião com ressalva,  as demonstrações contábeis acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e inanceira da REDE ANCORA-PA IMPORTADORA, EXPORTADORA 
E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A. em 31 de dezembro de 2020, o 
desempenho de suas operações e os seus luxos de caixa para o exercício indo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as pequenas 
e médias empresas  – NBC TG 1.000 (R1).

Base para opinião com ressalva
(a) Conforme nota explicativa nº 06, a Companhia mantém registrado na rubrica de 

Estoques o montante de R$ 33.404, em 31 de dezembro de 2020 de Mercadorias 
em garantia a receber do fornecedor, para os quais não nos foi apresentada a 

DIRETOR ADMINISTRATIVO: JOSE MILTON DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO: WALTER NAzARENO DA SILVA CARVALhO
CONTADOR: hENRIQUE BENATTO CASERO -CRC Nº PR047567/O-9
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composição do saldo ou relatórios de controle, desta forma, não obtivemos 
evidência de auditoria suiciente para nos satisfazermos quanto à adequação do 
valor registrado na rubrica.

(b) Conforme nota explicativa nº 09, a Companhia mantém registrado na rubrica de 
imobilizado o montante de R$ 9.376, em 31 de dezembro de 2020. A administração 
está realizando o levantamento físico dos bens, o reprocessamento da depreciação 
e a conciliação do controle patrimonial, desta forma, diante da instabilidade dos 
saldos, não obtivemos evidência de auditoria suiciente para nos satisfazermos 
quanto à adequação do valor registrado na rubrica.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Empresa, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Proissional do 
Contador e nas normas proissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suiciente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 

Outros assuntos
As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2019, apresentadas 

comparativamente, foram auditadas por nós conforme parecer emitido em 20 de 
fevereiro 2020, sem ressalvas.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a empresa continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 

sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam inluenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento proissional e mantemos ceticismo 
proissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identiicamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 

contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suiciente para fundamentar nossa opinião. O 
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsiicação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eicácia dos controles internos da empresa.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
signiicativa em relação à capacidade de continuidade operacional da empresa. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 
ou incluir modiicação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até 
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Empresa a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada.Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações signiicativas de auditoria, inclusive as eventuais deiciências 
signiicativas nos controles internos que identiicamos durante nossos trabalhos.

Curitiba (PR), 26 de fevereiro de 2021.

CRISTIANO JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS
Contador CRC (SC) nº 022.513/O-0

FABIO EDUARDO LORENZON
Contador CRC (SC) nº 026.215/O-6
MARTINELLI AUDITORES 
CRC (SC) nº 001.132/O-9

                  Protocolo: 661310

coMPaNHia reFiNadora da aMaZÔNia
cNPJ/Me nº 83.663.484/0001-86 - Nire 15300016614

ata da asseMBLeia GeraL ordiNÁria
data: 30 de abril de 2021. Horário: 17h00min. local: Sede Social, rodovia 
arthur Bernardes, n° 5555, Tapanã, Belém - Pa. Presença: 1) acionistas 
titulares de 100% das ações ordinárias com direito de voto. 2) adminis-
tradores da Sociedade e representante da auditoria independente disponí-
vel para consulta. Mesa: Marcos francisco de la cruz costa - Presidente. 
Beny fiterman - Secretário. ordem do dia: 1. Examinar, discutir e votar 
as contas dos administradores, incluindo o relatório da administração, as 
demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, re-
lativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020; 2. deliberar sobre a 
destinação do resultado do exercício; 3. Eleger os membros da diretoria; 
e 4. fixar o montante global máximo da remuneração da diretoria para o 
exercício de 2021. Publicações: 1. relatório da diretoria, Balanço Patrimo-
nial e demais peças das demonstrações financeiras do exercício encerrado 
em 31.12.2020: Diário Oficial do Estado do Pará, edição de nº 34.539 de 
31.03.2021 às folhas 189 a 197 e o diário do Pará, edição de 31.03.2021, 
à folha B15 do Caderno de Economia. 2. Editais de Convocação: Diário Ofi-
cial do Estado do Pará, edições de 16, 19 e 20 de abril de 2021, nas páginas 
109, 79 e 137, respectivamente; e diário do Pará, edições 16, 19 e 20 de 
abril de 2021 nas páginas B8, B10 e B8, respectivamente. leitura de docu-
mentos: Todos os documentos citados na ordem do dia foram lidos e colo-
cados sobre a mesa, à disposição dos acionistas. deliberações Tomadas por 
Votação Unânime: 1. aprovaram o relatório da administração, as demons-
trações financeiras e o relatório dos auditores independentes relativos 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 2. aprovaram 
que o lucro do exercício encerrado em 31.12.2020 de r$47.057.722,83 
(quarenta e sete milhões, cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e dois 
reais e oitenta e três centavos) seja transferido para as seguintes contas: 
(i) “Reserva de incentivos fiscais”: R$46.144.190,99 (quarenta e seis mi-
lhões, cento e quarenta e quatro mil, cento e noventa reais e noventa e 
nove centavos); (ii) “reserva legal”: r$45.676,59 (quarenta e cinco mil, 
seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos); (iii) “reser-
va de dividendo mínimo obrigatório”: r$216.963,81 (duzentos e dezesseis 
mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos); (iv) “ 
reserva para aumento de capital”: r$585.802,29 (quinhentos e oitenta e 
cinco mil, oitocentos e dois reais e vinte e nove centavos); (v) “reserva 
para dividendos”: r$65.089,14 (sessenta e cinco mil, oitenta e nove reais 
e quatorze centavos). 1. reelegeram e elegeram, para compor a diretoria, 
com mandato até a posse dos eleitos pela assembleia Geral ordinária de 
2022, os Srs.: andré luiz de Toledo Gasparini (cPf/ME nº 278.759.418-22 
- rG nº 25.539.096-8 SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comu-
nhão parcial de bens, engenheiro de alimentos, residente e domiciliado 

em São Paulo - SP, com endereço comercial na alameda Santos, n° 771, 
São Paulo - SP; Edison Henrique delboni (cPf/ME nº 485.054.716-87 - 
rG nº 11650491-2 SSP-SP), brasileiro, casado em regime de comunhão 
parcial de bens, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em São ro-
que - SP, com endereço comercial na Estrada Municipal liM-125, Bairro 
Jaguari, na cidade de limeira - SP, cEP 13480-970, na saída da SP 330 
km 131 (pista norte da rodovia anhanguera); José Elanir de lima (cPf/ME 
nº 000.701.906-82 - rG nº M-164.409 -SSP-MG), brasileiro, casado em 
regime de comunhão universal, advogado, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, com endereço comercial na alameda Santos, n° 466, São Paulo 
- SP; Marcella catarina Novaes de araújo (cPf/ME nº 436.350.162-68 - rG 
nº 10095209), brasileira, solteira, psicóloga, residente e domiciliada em 
Belém - Pa, ambos com endereço comercial na rodovia arthur Bernardes, 
n° 5555, Tapanã, Belém - Pa; e Marcos francisco de la cruz costa (cPf/
ME nº 082.390.358-33 - rG nº 17.111.069-9 SSP-SP), brasileiro, casado 
em regime de comunhão parcial de bens, administrador, residente e domi-
ciliado em ribeirão Preto - SP, com endereço comercial na Estrada Munici-
pal liM-125, Bairro Jaguari, na cidade de limeira - SP, cEP 13480-970, na 
saída da SP 330 km 131 (pista norte da rodovia anhanguera). os diretores 
ora reeleitos não estão incursos em crime algum que vede a exploração de 
atividade empresarial, nos moldes do artigo 1.011, § 1º, do código civil, 
do artigo 147 da lei n° 6.404/76 e da instrução cVM n° 367/2002, con-
forme declaração de desimpedimento arquivada na sede da Sociedade; e 
4. fixaram: (i) a verba global de remuneração da diretoria, a vigorar entre 
o mês de abril de 2021 e março de 2022, em até r$120.00,00 (cento e 
vinte mil reais) mensais; e (ii) a verba global para pagamento de gratifi-
cação aos administradores em até r$720.000,00 (setecentos e vinte mil 
reais), cabendo à própria diretoria deliberar, em reunião, sobre a forma de 
distribuição dessas verbas entre os seus membros. Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida 
e aprovada foi assinada pelos presentes. Mesa: Marcos francisco de la 
cruz costa - Presidente da Mesa; Beny fiterman - Secretário. acionistas: 
alfapar Securities inc.; Procuradores: christophe Y. f. cadier; fabio alber-
to amorosino; Nova américa Holdings ltda. - Procuradores: christophe 
Y. f. cadier; Beny fiterman. Esta ata é cópia da original lavrada em livro 
próprio. Marcos francisco de la cruz costa - Presidente da Mesa; Beny fi-
terman - Secretário. clientes: andré luiz de Toledo Gasparini; Edison Hen-
rique delboni; José Elanir de lima; José Elanir de lima; Marcella catarina 
Novaes de Araújo; Marcos Francisco de La Cruz Costa. JUCEPA - Certifico 
o registro em 25/05/2021 - arquivamento 20000713122 de 25/05/2021. 
Protocolo 216378257 de 14/05/2021 - NirE 15300016614 da empresa 
coMPaNHia rEfiNadora da aMaZÔNia. Maria de Fátima cavalcante 
Vasconcelos - secretária Geral.

Protocolo: 661345
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