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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

L e i   Nº 9.271, de 28 de Maio de 2021
fixa o valor dos soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará estatui e eu sanciono a seguinte lei:
art. 1º ficam estabelecidos os valores dos soldos do círculo de Praças e Praças Especiais em atividade dos Quadros da Polícia Militar do Pará e do corpo 
de Bombeiros Militar do Pará na forma do anexo Único desta lei.
art. 2º as disposições desta lei também se aplicam a Praças e Praças Especiais inativos da Polícia Militar do Pará e do corpo de Bombeiros Militar do Pará, 
bem como aos seus pensionistas, conforme regras e forma de cálculo dos benefícios previdenciários abrangidos pela paridade.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a contar de 1º de junho de 2021.
Palácio do GoVErNo, 28 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

aNeXo ÚNico
taBeLa de reMUNeraÇÃo PraÇas e PraÇas esPeciais – a Partir de 1º de JUNHo de 2021.
PoLÍcia MiLitar do estado do ParÁ - PMPa
corPo de BoMBeiros MiLitar do estado do ParÁ - cBMPa

cÍrcUlo GraU HiErárQUico Soldo
rEP. Por Grad. G. riSco dE 

Vida
G.HaB.
MiliTar

G.SErV.
aTiVo

G.local
ESPEcial aUX. Moradia iNdENiZ. 

TroPa rEM. aBoNo rEM. ToTal
30% 100% 20% 30% 40% 30% 10%

PraÇaS

Soldado 1.100,00 330,00 1.100,00 220,00 330,00 440,00 330,00 110,00 3.960,00 - 3.960,00
caBo 1.100,00 330,00 1.100,00 220,00 330,00 440,00 330,00 110,00 3.960,00 85,00 4.045,00

TErcEiro-SarGENTo 1.100,00 330,00 1.100,00 220,00 330,00 440,00 330,00 110,00 3.960,00 150,00 4.110,00
SEGUNdo-SarGENTo 1.100,00 330,00 1.100,00 220,00 330,00 440,00 330,00 110,00 3.960,00 215,00 4.175,00
PriMEiro -SarGENTo 1.100,00 330,00 1.100,00 220,00 330,00 440,00 330,00 110,00 3.960,00 250,00 4.210,00

SUBTENENTE 1.100,00 330,00 1.100,00 220,00 330,00 440,00 330,00 110,00 3.960,00 360,00 4.320,00

PraÇaS ESPE-
ciaiS

alUNo - Soldado 1.100,00 - - - - - - - 1.100,00 - 1.100,00
alUNo-SarGENTo 1.100,00 - - - - - - - 1.100,00 - 1.100,00
alUNo - oficial 1.100,00 330,00 1.100,00 220,00 330,00 440,00 330,00 110,00 3.960,00 - 3.960,00

aSPiraNTE - a - oficial 1.100,00 330,00 1.100,00 220,00 330,00 440,00 330,00 110,00 3.960,00 360,00 4.320,00

Protocolo: 661836

d e c r e t o Nº 1603, de 27 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor da fundação 
ParáPaz, órgão da administração Pública Estadual, crédito especial no valor 
de r$ 300.000,00 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 autoriza-
ção 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 
da fundação ParáPaz, órgão da administração Pública Estadual, crédito 
especial no valor de r$ 300.000,00 (Trezentos Mil reais), para atender à 
programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da dESPESa Valor
362011412215087683 - fundação ParáPaz 0301 339030 300.000,00

ToTal 300.000,00

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, 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 1608, de 28 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$ 3.914.057,68 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 orça-
mentária 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 especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 3.914.057,68 (Três Milhões, Nove-
centos e Quatorze Mil, cinquenta e Sete reais e Sessenta e oito centavos), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

071011751214897480 - SEdoP 0301 449035 1.294.057,68
081012781214998317 - SEEl 0301 339032 230.000,00
311010618215028826 - cBM 0301 339015 2.000.000,00
462021339215038841 - fcP 0301 339039 390.000,00

ToTal 3.914.057,68

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício 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, 28 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 1609, de 28 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$ 330.000,00 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 orça-
mentária 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 especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 330.000,00 (Trezentos e Trinta Mil 
reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

311010618215028826 - cBM 0101 339015 300.000,00
462021339215038841 - fcP 0101 339039 30.000,00

ToTal 330.000,00
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art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no orçamen-
to 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) orça-
mentária(s) abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

311010612212978338 - cBM 0101 339015 300.000,00

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 30.000,00

ToTal 330.000,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 28 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e Administração

Protocolo: 661842

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria N° 885/2021-ccG, de 28 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. 2021/576149,
r E S o l V E:
i. exonerar adaMor PErEira MarQUES do cargo em comissão de Gestor 
de Unidade SEdUc na Escola, código GEP-daS-011.3, com lotação na Se-
cretaria de Estado de Educação, a contar de 31 de maio de 2021.
ii. nomear PaTricK ParaENSE SilVa para exercer o cargo em comissão 
de Gestor de Unidade SEdUc na Escola, código GEP-daS-011.3, com lota-
ção na Secretaria de Estado de Educação, a contar de 31 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria N° 886/2021-ccG, de 28 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. 2021/576193,
r E S o l V E:
i. exonerar aNdrÉa VElaSco rodriGUES NaSciMENTo coSTa do cargo 
em comissão de Assessor de Planejamento III, código GEP-DAS-012.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de Educação, a contar de 31 de maio de 2021.
ii. nomear liliaNE dE fraNÇa oliVEira carValHo para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Planejamento III, código GEP-DAS-012.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de Educação, a contar de 31 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria N° 887/2021-ccG, de 28 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/576226,
r E S o l V E:
i. exonerar JoYcE criSTiNa riBEiro doS SaNToS do cargo em co-
missão de assessor da coordenadoria de descentralização, código GEP-
daS-012.2, com lotação na Secretaria de Estado de Educação, a contar de 
31 de maio de 2021.
ii. nomear aNdrÉa VElaSco rodriGUES NaSciMENTo coSTa para 
exercer o cargo em comissão de assessor da coordenadoria de descen-
tralização, código GEP-daS-012.2, com lotação na Secretaria de Estado de 
Educação, a contar de 31 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria N° 888/2021-ccG, de 28 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. 2021/572030
r E S o l V E:
i- exonerar roSEMiro fariaS da coSTa NETo do cargo em comissão 
de chefe da divisão de controle de drogas e Medicamentos, código GEP-
daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública, a con-
tar de 28 de maio de 2021.

ii- nomear daNilo WENdEl cordEiro ViEira para exercer o cargo em 
comissão de chefe da divisão de controle de drogas e Medicamentos, 
código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde 
Pública, a contar de 28 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria N° 889/2021-ccG, de 28 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. 2021/572030
r E S o l V E:
i- exonerar MUrillo SoarES E SilVa do cargo em comissão de chefe de 
centro de Saúde, código GEP-daS-011.2, com lotação na Secretaria de 
Estado de Saúde Pública, a contar de 28 de maio de 2021.
ii- nomear BárBara dE cáSSia SaNToS oliVEira para exercer o cargo em 
comissão de chefe de centro de Saúde, código GEP-daS-011.2, com lotação 
na Secretaria de Estado de Saúde Pública, , a contar de 28 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria N° 890/2021-ccG, de 28 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. 2021/572030,
r E S o l V E:
nomear MÔNiKa caMila PErEira caMÊlo BraGa para exercer o cargo 
em comissão de assessor, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secreta-
ria de Estado de Saúde Pública, a contar de 28 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria N° 891/2021-ccG, de 28 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, 
r E S o l V E:
nomear dEiVid TEiXEira doS SaNToS para exercer o cargo em comissão 
de chefe de Gabinete, código GEP-daS-011.4, com lotação no Gabinete do 
Secretário Extraordinário de Estado de Produção
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria N° 892/2021-ccG, de 28 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, 
r E S o l V E:
nomear dEcio da coSTa MaToS para exercer o cargo em comissão de 
assistente Técnico ii, código GEP-daS-012.5, com lotação no Gabinete do 
Secretário Extraordinário de Estado de Produção
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria N° 893/2021-ccG, de 28 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, 
r E S o l V E:
nomear roSiValdo BaTiSTa para exercer o cargo em comissão de as-
sistente Técnico ii, código GEP-daS-012.5, com lotação no Gabinete do 
Secretário Extraordinário de Estado de Produção
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria N° 894/2021-ccG, de 28 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. 2021/569857
r E S o l V E:
exonerar EliSoNEidE dE NaZarÉ frEiTaS rodriGUES do cargo em co-
missão de Gerente de Ensino acadêmico, código GEP-daS-011.3, com lo-
tação 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, 28 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
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Portaria N° 895/2021-ccG, de 28 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atri-
buições 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 PaUlo rocHa cUNHa do cargo em comissão de coordenador de 
Planejamento e Pesquisa, código GEP-DAS-011.4, com lotação na Secretaria 
de Estado de administração Penitenciária, a contar de 28 de maio de 2021.
ii. nomear lUaNdErSoN SardiNHa ViEira para exercer o cargo em 
comissão de Coordenador de Planejamento e Pesquisa, código GEP-
daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de administração Peni-
tenciária, a contar de 28 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria N° 896/2021-ccG, de 28 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 liaNNa calliari coSTa do cargo em comissão de coordenador 
de apoio Pedagógico, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de 
Estado de administração Penitenciária, a contar de 28 de maio de 2021.
ii. nomear fádUa JorBElHa caldaS fErrEira aNToNio para exercer 
o cargo em comissão de coordenador de apoio Pedagógico, código GEP-
daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de administração Peni-
tenciária, a contar de 28 de maio de 2021. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria N° 897/2021-ccG, de 28 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atri-
buições 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 SUZaNa KaroliNa cardoSo dE JESUS do cargo em comissão 
de coordenador de Educação em Serviços Penais, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a con-
tar de 28 de maio de 2021.
ii. nomear EliSoNEidE dE NaZarÉ frEiTaS rodriGUES para exercer o 
cargo em comissão de coordenador de Educação em Serviços Penais, códi-
go GEP-daS-011.4, 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, 28 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria N° 898/2021-ccG, de 28 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atri-
buições 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 lUaNdErSoN SardiNHa ViEira do cargo em comissão de 
Secretário de diretoria, código GEP-daS-011.1, com lotação na Secretaria 
de Estado de administração Penitenciária, a contar de 28 de maio de 2021.
ii. nomear THaiNaN aZEVEdo dE oliVEira para exercer o cargo em co-
missão de Secretário de diretoria, código GEP-daS-011.1, 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, 28 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria N° 899/2021-ccG, de 28 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atri-
buições 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:
nomear BEaTriZ calUff caNTo para exercer o cargo em comissão de 
Gerente administrativo de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar 
de 24 de maio de 2021. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 661844

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 365/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições 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 processo nº 2021/569988,  de 27/05/2021;

rESolVE:
i – coNcEdEr a servidora PaUla BEZErra KoUrY dE fiGUEirEdo, id. 
funcional nº 57188838/3, cPf nº 715.722.442-91, ocupante do cargo de 
Mestre de cerimônia, lotada na diretoria de cerimonial, Suprimento de 
fundos no valor de r$ 500,00 (Quinhentos reais), para atender despesas 
de pequeno vulto, na diretoria de cerimonial, o qual deverá observar a 
classificação orçamentária abaixo:

Programa de Trabalho fonte de recurso Natureza da despesa Valor (r$)

0412212978338 0101 339030 500,00

ii – ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do Suprimento de fundos de até 
60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
Prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 28 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 661608

diÁria
.

Portaria Nº 364/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições 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° 2021/567872, de 26 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de cacHoEira do arari/Pa, no período de 26 a 28/05/2021.

Servidor Objetivo

lEo VarGaS dorNEllES, cPf 301.194.482-20, matrícula fun-
cional n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, 

lotado na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 de maio de 2021.
lUciaNa BiTTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 661606

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2021- cPL/cMG
a casa Militar da Governadoria do Estado do Pará – cMG/Pa, através de 
seu Pregoeiro BrUNo lUiZ SilVa dE SoUSa, cPf nº 007.085.212-07, co-
munica que promoverá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
MENor PrEÇo GloBal, conforme abaixo:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SErViÇoS dE locaÇÃo dE VEÍcUloS iNTErESTadUal, coM MoToriS-
TaS, Para aTENdEr dEMaNdaS dE SEGUraNÇa iNErENTES aS aTriBUi-
ÇÕES da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, QUaNdo EM 
dESlocaMENTo Para oUTroS ESTadoS da fEdEraÇÃo E o diSTriTo 
fEdEral, Por UM PErÍodo dE 12 (doZE) MESES.
data da abertura: 14/06/2021;
Hora da abertura: 10h00m (horário oficial de Brasília-DF);
Endereços eletrônicos: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br;
Maiores informações: cpl@cmg.pa.gov.br.
oSMar ViEira da coSTa JUNior – cEl QoPM
cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria

Protocolo: 661609

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portaria Nº 048/2021 – sF/cMG, de 28 de Maio de 2021
 Suprido: Paulo Henrique Bechara e Silva, assessor de Segurança Especial, 
cPf nº 835.439.372-00; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 8.800,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 (Material de consumo) – r$ 2.800,00; Elemento de 
despesa: 33.90.39 (outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) – r$ 
6.000,00 fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: os-
mar Vieira da costa Junior, cEl QoPM.

Protocolo: 661806
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diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 413/2021 – di/cMG, de 28 de Maio de 2021
Objetivo: Em complementação à PORTARIA Nº 406/2021 – DI/
cMG, desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Salinópolis/Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 
28 a 29/05/2021; Quantidade de diárias: 1,0 (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; ordenador: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 661812
eXtrato de Portaria Nº 412/2021 – di/cMG, de 28 de Maio de 2021
i - Tornar sem efeito o Extrato de PorTaria Nº 347/2021 – di/cMG, de 
18 de maio de 2021, publicada no doE nº 34.588, de 19 de maio de 2021.
ii – conceder diárias ao instrutor Modesto Keyson leite lima, cPf nº 
686.503.024-91, por ter seguido viagem de Brasília/df a Belém/Pa, no 
período de 23 a 25/05/2021 (3,0 diárias de alimentação), para participar 
do Vi cUrSo iNTErNacioNal dE SEGUraNÇa dE aUToridadES – 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, dE 28 dE Maio dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 661680

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 261/2021-PGe.G., de 28 de maio de 2021.
A Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
aUToriZar, o Procurador do Estado , Bruno anunciação das chagas, 
identidade funcional nº 5930947/1, a se afastar de suas funções no período 
de 28.06 a 18.07.2021 , para gozo de residual de férias interrompida pela 
PorTaria Nº 19/2021-PGE.G., de 11.01.2021, devendo responder pelo 
cargo de coordenador da consultoria Jurídica da Secretaria de Estado e 
Saúde Pública - SESPa, o Procurador do Estado, Mauricio de Jesus Nunes 
da Silva, id. funcional nº 80845904/2.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral Adjunta Administrativa

Protocolo: 661547
Portaria Nº 262 /2021-PGe.G., de 28 de maio de 2021.
A Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, no uso de suas atribuições 
legais…
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, o gozo de férias dos servidores 
abaixo relacionados:

Nome id. funcional Portaria de concessão data de inter-
rupção

ary lima cavalcanti 5819997/1 Nº 178/2021-PGE.G., de 31.03.2021 27.05.2021
caroline Teixeira da Silva Profeti 5807166/1 Nº 178/2021-PGE.G., de 31.03.2021 26.05.2021
Gabriella dinelly rabelo Mareco 5896472/1 Nº 188/2021-PGE.G., de 14.04.2021 02.06.2021

Jefferson de Oliveira Salim 3083292/1 Nº 178/2021-PGE.G., de 31.03.2021 18.05.2021
leonardo cesar Macedo Vulcão 5915958/6 Nº 178/2021-PGE.G., de 31.03.2021 13.05.2021

luis augusto Godinho Sardinha correa 5930956/1 Nº 178/2021-PGE.G., de 31.03.2021 24.05.2021
Maria adelina faciola Pessoa de oliveira 05946833/02 Nº 224 /2021-PGE.G., de 06.05.2021 28.05.2021
Talita Jamile de Nazaré Buainain rossy 5948994/1 Nº 191/2021-PGE.G., de 16.04.2021 24.05.2021

Valentim de Matos Pantoja Filho 3084329/1 Nº 178/2021-PGE.G., de 31.03.2021 27.05.2021

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral Adjunta Administrativa

Protocolo: 661641

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 255/2021-PGe.G., de 28 de maio de 2021.
A Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, no uso de suas atribuições 
legais…
rESolVE:
aUToriZar o gozo de licença prêmio dos servidores abaixo relacionados:

Nome id. funcional Triênio Período

carla Blanco rendeiro 57188117/1 2ª parcela 2015/2018 21.06 a 20.07.2021

Michelly Gaia ranieri 5904621/1 1ª parcela 2013/2016 17.06 a 16.07.2021

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral Adjunta Administrativa

Protocolo: 661553

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 263/2021-PGe.G., de 28 de maio de 2021
A Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2021/570635
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor rodrigo costa Pinto assistente administrativo, 
identidade funcional nº 57215081/1 e cPf nº 743.597.112-04, suprimento 
de fundos no valor de r$ 400,00 (quatrocentos reais), o qual deverá ob-
servar a classificação orçamentária abaixo:
25101.03.122.1297.8338 - 339030 - r$ 400,00
o prazo para aplicação deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no 
prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta Administrativa

Protocolo: 661636

FÉrias
.

Portaria Nº 247/2021-PGe.G., de 28 de maio de 2021.
A Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, no uso das suas atribuições legais …
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores deste Órgão, no período 
determinado conforme abaixo relacionados:

Nome id. Funcional Período aquisitivo Gozo
agnaldo Souza dos Santos 6120814/1 2019/2020 05.07 a 03.08.2021

alessandra Maria Mendonça de oliveira 54183008/2 2020/2021 20.07 a 18.08.2021
anderson da Silva Santa rosa 57213747/1 2020/2021 01.07 a 30.07.2021

andreza casanova Von Grapp Santos 55589964/1 2020/2021 19.07 a 17.08.2021
Bianca ormanes da cunha 5896368/1 2019/2020 01.07 a 30.07.2021

carla Nazaré Jorge Melém Souza 5707544/2 2020/2021 01.07 a 30.07.2021
cezar de Souza casseb 57214677/2 2019/2020 05.07 a 03.08.2021

christianne Penedo danin 5763959/1 2020/2021 01.07 a 30.07.2021
diego leão Sauma castelo Branco 5902820/2 2019/2020 01.07 a 30.07.2021

Ediany caniceiro Mattar 5900033/2 2020/2021 26.07 a 24.08.2021
fabiana Palermo coelho Vieira 05904203/06 2020/2021 05.07 a 03.08.2021
fabio Theodorico ferreira Goes 5519853/2 2020/2021 01.07 a 30.07.2021

fabricio celso Sampaio de andrade 55589491/2 2019/2020 05.07 a 03.08.2021
fernando Saraiva de Souza filho 55587574/2 2018/2019 05.07 a 03.08.2021

flávio Bouth Sanches 57214276/1 2020/2021 01.07 a 30.07.2021
Gustavo da Silva lynch 57223902/1 2020/2021 05.07 a 03.08.2021
Henrique Nobre reis 55589662/1 2020/2021 19.07 a 17.08.2021

João carlos Silva da costa 5784026/3 2020/2021 05.07 a 03.08.2021
Jorge Vagner Pereira Soares 57188120/1 2019/2020 20.07 a 18.08.2021

José Eduardo cerqueira Gomes 54196749/1 2019/2020 08.07 a 06.08.2021
Justino dias do carmo 3280144/1 2020/2021 14.07 a 12.08.2021
lea ramos Benchimol 5819962/1 2019/2020 15.07 a 13.08.2021

Marcelene dias da Paz Veloso 5815746/4 2020/2021 19.07 a 17.08.2021
Marcia Nazaré ribeiro dos Santos Hanna 5807190/1 2020/2021 07.06 a 06.07.2021

Maria de fatima cardoso leite 5138442/1 2020/2021 01.07 a 30.07.2021
Marildo dias ribeiro 2010372/1 2019/2020 01.07 a 30.07.2021

Marilea cardoso Gomes Santos 2019450/9 2020/2021 05.07 a 03.08.2021
Mauricio de Jesus Nunes da Silva 2018/2019 2018/2019 20.07 a 18.08.2021

Moacir dia Melo 3082970/1 2020/2021 02.07 a 31.07.2021
Nelson Guilherme Vianna dias 331805/1 2020/2021 05.07 a 03.08.2021

rosalia Travassos Batista 57215305/1 2020/2021 05.07 a 03.08.2021
Sheyla Patricia Pereira Pires 54190354/1 2019/2020 19.07 a 17.08.2021

Susanne Schnoll Petrola 55589692/1 2020/2021 19.07 a 17.08.2021
Victor andre Teixeira lima 5859271/1 2019/2020 19.07 a 17.08.2021

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral Adjunta Administrativa

Protocolo: 661545

oUtras MatÉrias
.

QUadro de aNtiGUidade dos serVidores do QUadro PerMaNeNte de Pesso-
aL de aPoio da ProcUradoria do estado atualizado 28/05/21

Classifica-
ção Nome cargo exercício na 

carreira
total em 

dias
exercício no 

Nível
total em 

dias
NÍVeL iii

1 rita conceição couto de 
oliveira auxiliar de Procuradoria 25/06/90 11296 01/01/15 2340

2 Maria de fatima cardoso 
leite auxiliar de Procuradoria 25/06/90 11296 01/01/15 2340

3 cintia Helena castro 
Malcher auxiliar de Procuradoria 20/06/07 5092 01/01/15 2340
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4 darilson Miranda de aviz auxiliar de Procuradoria 20/06/07 5092 01/01/15 2340
5 Kaldy Ney Pinto Barbosa Motorista 20/06/07 5092 01/01/15 2340

6 Marcio Santa Brigida de 
oliveira Motorista 20/06/07 5092 01/01/15 2340

7 Paulo fernando Pinheiro 
Martins Motorista 20/06/07 5092 01/01/15 2340

8 arlen antonio Soeiro de 
Souza

assistente de Procu-
radoria 20/06/07 4896 01/01/15 2340

9 david da Silva Neto assistente de Procu-
radoria 20/06/07 5092 01/01/15 2340

10 rubens ferreira caxias 
Junior

assistente de Procu-
radoria 20/06/07 5092 01/01/15 2340

11 augusto cesar da costa 
Moutinho Motorista 19/07/07 5063 01/01/15 2340

12 carla Blanco rendeiro Técnico de Procu-
radoria 08/08/07 5043 01/01/15 2340

13 claudia cardoso Moreira de 
campos Soares

Técnico em Gestão de 
Procuradoria 08/08/07 5043 01/01/15 2340

14 Jorge Vagner Pereira 
Soares

Técnico em Gestão de 
Procuradoria 08/08/07 5043 01/01/15 2340

15 Jean carlos Pinheiro reis Técnico de Procu-
radoria 09/08/07 5042 01/01/15 2340

16 ana Margarida Vianna 
rodrigues

Técnico de Procu-
radoria 03/09/07 5017 01/01/15 2340

17 rosicleide Teodozio de lima Técnico de Procu-
radoria 17/09/07 5003 01/01/15 2340

18 rogério rodrigues cordeiro assistente de Procu-
radoria 05/12/07 4924 01/01/15 2340

19 Brunna Valescka de carva-
lho Silva

Técnico de Procu-
radoria 05/12/07 4924 01/01/15 2340

20 Jefferson Ferreira Coelho Técnico de Procu-
radoria 05/12/07 4924 01/01/15 2340

21 Maria clara de azevedo 
fonseca

Técnico de Procu-
radoria 05/12/07 4924 01/01/15 2340

22 rosane Martins Matos Técnico de Procu-
radoria 05/12/07 4924 01/01/15 2340

23 Helena Miucha Palhano 
da rosa

Técnico de Procu-
radoria 02/01/08 4896 01/03/18 1185

24 José reinaldo alves Gomes Motorista 03/01/08 4895 01/03/18 1183
25 Maxsael Holanda da costa Motorista 03/01/08 4895 01/03/18 1185
26 Juraci Neri castro filho Motorista 01/02/08 4866 01/03/18 1185

27 João carlos Silva da costa Técnico de Procu-
radoria 03/03/08 4835 01/03/18 1185

28 renata de Nazaré oliveira 
de freitas almeida

Técnico de Procu-
radoria 03/03/08 4835 01/03/18 1185

29 ana claudia Mallet da Silva assistente de Procu-
radoria 18/09/08 4636 01/03/18 1185

30 Saritta Nicolly damasceno 
Sousa

Técnico de Procu-
radoria 06/10/08 4618 01/03/18 1185

31 ana Paula dos Santos 
Neves dutra

Técnico de Procu-
radoria 02/06/09 4379 01/03/18 1185

32 debora cristiana Pinho 
da costa

assistente de Procu-
radoria 27/08/10 3928 01/03/18 1185

33 ieda andrade fernandes Técnico de Procu-
radoria 27/08/10 3928 01/03/18 1185

34 Natanael de Moura 
Sarmento Motorista 27/08/10 3928 01/03/18 1185

35 fernando Saraiva de 
Souza filho

Técnico em Gestão de 
Procuradoria 27/09/10 3897 01/03/18 1185

36 rodolpho Pedro de castro 
Souza filho

Técnico de Procu-
radoria 20/12/10 3813 01/03/18 1185

37 cezar de Souza casseb assistente de Procu-
radoria 03/01/11 3799 01/03/18 1185

38 anderson Michel Silva 
ribeiro

assistente de Procu-
radoria 19/07/07 5063 01/03/18 1185

39 alexandre Mallet alvarez Motorista 22/12/08 4132 01/03/18 776
NÍVeL ii

1 Sonia Maria ramos azevedo Técnico de Procu-
radoria 11/08/78 15632 01/09/11 3558

2 Paulo cicero Barros da 
rocha auxiliar de Procuradoria 20/06/07 5092 01/09/11 3558

3 claudia Salame Serique Técnico de Procu-
radoria 08/08/07 5043 01/09/11 3558

4 Geize Maria Teixeira da 
Silva de figueiredo

Técnico de Procu-
radoria 08/08/07 5043 01/09/11 3558

5 Samira Hachem franco 
costa

Técnico de Procu-
radoria 02/03/09 4193 01/03/14 2368

6 ana rita fagundes ferreira 
cardoso

Técnico em Gestão de 
Procuradoria 11/04/11 3701 01/03/18 1185

7 fernando Bernardo de 
Souza Neto

Técnico em Gestão de 
Procuradoria 11/04/11 3701 01/03/18 1185

8 Katiane cristina da Silva 
Borges

assistente de Procu-
radoria 11/04/11 3701 01/03/18 1185

9 roberta ferreira da Silva Técnico em Gestão de 
Procuradoria 11/04/11 3701 01/03/18 1185

10 lucyanna Valente Nunes 
raposo

Técnico em Gestão de 
Procuradoria 18/04/11 3694 01/03/18 1185

11 Maria célia rodrigues 
Soares

assistente de Procu-
radoria 18/04/11 3694 01/03/18 1185

12 danielle Paola Pimenta 
Amanajás

Técnico em Gestão de 
Procuradoria 16/05/11 3666 01/03/18 1185

13 Enock de Souza rabelo 
Junior

Técnico em Gestão de 
Procuradoria 16/05/11 3666 01/03/18 1185

14 Paulo roberto de Souza 
lopes Motorista 16/05/11 3666 01/03/18 1185

15 adriana dos Santos 
Monteiro

assistente de Procu-
radoria 01/06/11 3650 01/03/18 1185

16 cleyton isamu Muto Técnico de Procu-
radoria 01/06/11 3650 01/03/18 1185

17 debora Solange oliveira 
lima

Técnico de Procu-
radoria 01/06/11 3650 01/03/18 1185

18 Elida Guimarães Valente assistente de Procu-
radoria 01/06/11 3650 01/03/18 1185

19 leon James dos Santos assistente de Procu-
radoria 01/06/11 3650 01/03/18 1185

20 Patricia Garcia de Souza Técnico em Gestão de 
Procuradoria 01/06/11 3650 01/03/18 1185

21 Kerly de Nazaré de Souza 
rodrigues

assistente de Procu-
radoria 11/07/11 3610 01/03/18 1185

22 Maria antônia oliva alves Técnico de Procu-
radoria 28/09/12 3165 01/03/18 1185

NÍVeL i

1 Jacelis cristine aguiar 
Borges

assistente de Procu-
radoria 01/06/11 3650 01/06/11 3650

Protocolo: 661611

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

aViso de LicitaÇÃo
.

eXtrato de editaL PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2021 – sePLad - Pa
Processo nº 2021/180237
rEPUBlicaÇÃo
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 
demanda da Estação cidadania localizada nas dependências do Shopping 
Pátio Belém, 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 31/05/2021, 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
republicado nesta data, por ter saído com incorreções no doE nº 34.598 
de 28/05/2021

Protocolo: 661791

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 461/2021-daF/sePLad, de 28 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 2021/561042, de 25.05.2021;
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r E S o l V E:
i – autorizar os servidores Mateus Gemaque Mendes, id. funcional nº 
5946302/1, ocupante do cargo de coordenador de fiscalização, otavio 
Monteiro Mendes, id. funcional nº 5956010/1, ocupante do cargo de Téc-
nico em Gestão de infraestrutura, e andré colino da Silva, id. funcional 
5949841/1 , ocupante do cargo de Secretário de Diretoria, a viajarem para 
Soure/Pa nos dias 31.05 e 01.06.2021, para realizarem vistoria técnica do 
convênio nº 001/2020, no referido município, todos lotados na Secretaria de 
Estado de Planejamento e Administração, conforme solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 1 e ½ (uma 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, 28 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 661687

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 77/2021-Gs/sePLad de 27 de Maio de 2021.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
04 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial nº 34.051 de 05 de 
dezembro de 2019 e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/530363;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 19.05.2021, a Portaria nº. 063/2021-GS/SEPlad 
de 07.05.2021, publicada no doE nº 34.578 de 10.05.2021, que designou 
a servidora iriS alVES MiraNda NEGrao, id. funcional nº. 54191225/4, 
ocupante do cargo de Técnico de administração e finanças/diretora, para 
responder pela Secretaria Adjunta de Modernização e Gestão Administra-
tiva, durante o impedimento legal da titular JoSYNElia TaVarES raiol, 
id. funcional nº. 57197304/2, no período de 18.04.2021 a 29.05.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 27 dE 
Maio dE 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e Administração

Protocolo: 661681

Portaria Nº 076, de 27 de Maio de 2021.
A Secretária de Estado de Planejamento e Administração, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 05 de de-
zembro de 2019, publicado no doE nº 34.051 de 05 de dezembro de 2019,
considerando a solicitação de realização de concurso público para o quadro 
de pessoal da Secretaria de Estado de administração Penitenciária;
considerando os termos do Processo no. 2021/515653;
rESolVE:
dESiGNar os servidores abaixo relacionados a constituírem a comissão de 
concurso Público c-208, para preenchimento de cargo de agente Peniten-
ciário da Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
Presidente:
aNNa laUra fErrEira dE araÚJo MoUrÃo – SEPlad 
Membros:
EdMar SilVa PErEira filHo – SEPlad 
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ – SEaP
MarcEla alVES ToSTE MoNTENEGro dUarTE – SEaP
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 27 de 
maio de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e Administração

Protocolo: 661837

Portaria Nº 140, de 28 de Maio de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do 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 Seguri-
dade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 1603, de 27/05/2021 e 2608, de 28/05/2021.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma 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 140, de 28 de Maio de 2021

árEa/UNidadE 
orÇaMENTária/

GrUPo dE dESPESa/
SUBGrUPo dE 

dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

dEfESa Social
cBM

outras despesas 
correntes 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00

despesas ordinárias

 0101 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

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

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 1.294.057,68 0,00 0,00 0,00 1.294.057,68

outras despesa de 
investimentos

 0301 1.294.057,68 0,00 0,00 0,00 1.294.057,68
PolÍTica Social

SESPa
investimentos 1.085.000,00 0,00 0,00 0,00 1.085.000,00

obras e instalações
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fES
 0103 1.085.000,00 0,00 0,00 0,00 1.085.000,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP
outras despesas 

correntes 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00

despesas ordinárias
 0101 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
 0301 390.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00

SEEl
outras despesas 

correntes 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00

despesas ordinárias
 0301 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00

UEPa
outras despesas 

correntes 0,00 832.134,48 0,00 0,00 832.134,48

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBi-
do do(a) faPESPa

 0101 0,00 832.134,48 0,00 0,00 832.134,48
SUBordiNadoS 
ao GoVErNo do 

ESTado
fundação ParáPaz
outras despesas 

correntes 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

despesas ordinárias
 0301 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

cultura 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00
fcP
 0101 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
 0301 390.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

1.294.057,68 0,00 0,00 0,00 1.294.057,68

SEdoP

 0301 1.294.057,68 0,00 0,00 0,00 1.294.057,68

Educação 
Superior 0,00 832.134,48 0,00 0,00 832.134,48

UEPa
dESTaQUE 

rEcEBido do(a) 
faPESPa

 0101 0,00 832.134,48 0,00 0,00 832.134,48
Esporte e lazer 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00

SEEl
 0301 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00

Governança 
Pública 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

fundação 
ParáPaz

 0301 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

Saúde 1.085.000,00 0,00 0,00 0,00 1.085.000,00
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SESPa
dESTaQUE 

rEcEBido do(a) 
fES
 0103 1.085.000,00 0,00 0,00 0,00 1.085.000,00

Segurança 
Pública 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00

cBM
 0101 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
 0301 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         30.000,00 1.132.134,48 0,00 0,00 1.162.134,48

0103 - fES - recursos 
ordinários 1.085.000,00 0,00 0,00 0,00 1.085.000,00

0301 - recursos ordinários 2.214.057,68 2.000.000,00 0,00 0,00 4.214.057,68
ToTal 3.329.057,68 3.132.134,48 0,00 0,00 6.461.192,16

Protocolo: 661843

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria: 075 de 26 de maio de 2021
dESiGNar, a servidora roSa doS iNocENTES MarQUES alfaia, matrí-
cula nº 3155951/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para 
responder pela Secretaria de Gabinete, código GEP-daS-011.2, por oca-
sião das férias da titular, SYlMara frEirE BoNfiM aZEVEdo, matricula nº 
5925457/ 2, no período de 01/02/2021 a 02/03/2021.
a presente portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 01 de fevereiro 
de 2021.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 661492

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/385146
Termo aditivo:4º
data da assinatura:24/05/2021
Vigência: 24/05/2021 a 24/05/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 074
Exercício:2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: ViSUal laSEr clÍNica E cirUrGia ofTalMoloGica S.S lTda
cNPJ n. 01.769.643/0001-67
Endereço: Trav. 14 de Março, nº.1622, bairro Nazaré,
Município BElEM/Pa, cEP:66.055-490
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
------------------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/385146
Termo aditivo:4º
data da assinatura:24/05/2021
Vigência: 24/05/2021 a 24/05/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 076
Exercício:2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: a carValHo E QUarESMa lTda-EPP
cNPJ n. 02.031.411/0001-70
Endereço: TV HUMaiTá nº.1005,bairro PEdrEira, município BElÉM/Pa, 
cEP:66.085-220,TEl: 91)3246-1084,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-------------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/385146
Termo aditivo:4º
data da assinatura:26/05/2021
Vigência:26/05/2021 a 26/05/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:77
Exercício:2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada:i9MEd rEPrESENTaÇÕES E coMErcio dE ProdUToS HoS-
PiTalarES lTda-ME
cNPJ n. 22.871.465/0001-50
Endereço: aV. GENEraliSSÍMo dEodoro, Nº.1683, Bairro Nazaré
cEP:66.040-140, Município de BElÉM/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
----------------------------------------------------------------------------------

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/385146
Termo aditivo:4 º
data da assinatura:26/05/2021
Vigência: 26/05/2021 a 26/05/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:078
Exercício:2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: aSSociaÇÃo doUGlaS BraUN
cNPJ n. 10.016.141/0001-56
Endereço: Praça antônio Pereira, nº.1038, Bairro: centro
Município BraGaNÇa/Pa, cEP:68.600-000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
----------------------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/385146
Termo aditivo:4º
data da assinatura:25/05/2021
Vigência:25/05/2021 a 25/05/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 79
Exercício:2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: MaSTErMEdic coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS HoSPi-
TalarES lTda-EPP
cNPJ n. 11.970.849/0004-57
Endereço: rua antônio Barreto nº. 130 – Salas 401/402, bairro Umarizal,
tel:(91)3349-6104, cEP:66.055-050, Município BElÉM/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
------------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/385146
Termo aditivo:4º
data da assinatura:30/05/2021
Vigência: 30/05/2021 a 30/05/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 022
Exercício:2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: air liQUidE BraSil lTda
cNPJ n. 00.331.788/0083-65
Endereço: Estrada do Quarenta Horas, 2233
Município: aNaNiNdEUa/Pa, cEP: 67120-370,
Telefone: (91) 3287-2172
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/385146
Termo aditivo:2º
data da assinatura:27/05/2021
Vigência:27/05/2021 a 27/05/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 015
Exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: cENTro dE aTENdiMENTo dE SErViÇoS MÉdicoS rioS VaZ 
EirEli-MEdicliN
cNPJ n. 26.821.494/0001-69
Endereço: av. Bernardo Sayão nº 1330, Bairro: Jurunas,
Município: Belém /Pa, cEP:66.030-120
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
----------------------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/385146
Termo aditivo:2º
data da assinatura:27/05/2021
Vigência: 27/05/2021 a 27/05/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:016
Exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: MEdcarE coNSUlToria E SErViÇoS HoSPiTalarES lTda
cNPJ n. 13.578.200/0001-78
Endereço: av. almirante Barroso nº728 andar 7/701, Bairro: Marco
Município: Belém /Pa, cEP:66.093-020
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
----------------------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/385146
Termo aditivo:2º
data da assinatura:27/05/2021
Vigência: 27/05/2021 a 27/05/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:017
Exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: aJE ENdoNiKEi S/S lTda
cNPJ n. 07.679.489/0001-19
Endereço: Travessa 9 de Janeiro nº 1267 andar 2º sala 1,2 e 3,
Bairro: São Brás, Município: Belém /Pa, cEP:66.060-370
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
----------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 651868
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terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/385146
Termo aditivo:4º
data da assinatura:30/05/2021
Vigência: 30/05/2021 a 30/05/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:80
Exercício:2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada :laBoraTorio dE aNáliSES clÍNicaS JcN-
EirEli-ME-laBoraTorio SaN MorENo
cNPJ n. 19.471.452/0001-80
Endereço: TV WE 53, nº.02, cidadE NoVa Viii, bairro coqueiro,
Município aNaNiNdEUa/Pa, cEP:67.133-05
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 654437

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 298 de 28 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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os Processos n° 2021/473535 (PaE), de 04/05/2021; 
nº 2021/511914 (PaE), de 13/05/2021; n° 2021/538394 (PaE), de 
19/05/2021 e n° 2021/569725 (PaE), de 27/05/2021.
rESolVE:
 i – aUToriZar ao servidor Edinaldo Souza e Silva, matrícula nº 
57216801/1, da Secretaria de Educação do Estado Pará – SEdUc, ocu-
pante do cargo de Motorista, a viajar do município de Ourém/PA para o 
município de Santa Maria/Pa, ambos os municípios pertencentes ao Grupo 
B, no período de 29/05/2021 a 05/06/2021, com o objetivo de conduzir o 
caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV.
ii - coNcEdEr, a título de complementação das diárias concedidas através 
da Portaria n° 243/2021, de 06/05/2021, publicada no doE n° 34.576, de 
07/05/2021, da Portaria n° 268/2021, de 14/05/2021, publicada no doE 
n° 34.585, de 17/05/2021, e da Portaria n° 287, de 21/05/2021, publicada 
no doE n° 34.592, de 24/05/2021, de acordo com as bases legais vigentes, 
07 (sete) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 28 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 661690
Portaria Nº 299 de 28 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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/569386 (PaE), de 27/05/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Thiago de Sousa lucio, matrícula nº 5950242/2, 
ocupante da função de Assistente Administrativo, a viajar ao município de 
Santa Maria/PA, no período de 29/05/2021 a 31/05/2021, a fim de adotar 
as primeiras providências quanto à higienização do ambiente, alinhamento 
para a divulgação dos serviços ofertados, limpeza dos bens, teste dos equi-
pamentos e verificação do funcionamento de energia elétrica do Caminhão 
– Unidade Móvel do iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme o item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 28 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 661692
Portaria Nº 300 de 28 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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/569569 (PaE), de 27/05/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Sérgio campos oliveira, matrícula nº 8002711/3, 
ocupante da função de Técnico em Gestão de Informática, a viajar ao mu-
nicípio de Santa Maria/PA, no período de 29/05/2021 a 31/05/2021, a fim 
de organizar a infraestrutura tecnológica do caminhão – Unidade Móvel 
do iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 28 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 661694

Portaria Nº 301 de 28 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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/563626 (PaE), de 26/05/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor alessandro de Moraes Bar-
ros, matrícula nº 5890933/1, ocupante do cargo de Motorista/Gerente, a 
viajar ao município de Abaetetuba/PA, no dia 28/05/2021, a fim de acom-
panhar o andamento da obra do polo do iGEPrEV no município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao 
servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 28 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 661695

.

.

oUtras MatÉrias
.

coNVocaÇÃo – docUMeNtos Para coNcessÃo de aUXÍLio FUNeraL
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará il-
ton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva, visando assegurar a 
transparência das ações da autarquia e dando continuidade à nova meto-
dologia para chamamento dos interessados com documentação pendente, 
vem realizar convocação nos termos abaixo expostos.
considerando o aumento exponencial dos requerimentos de auxílio fune-
ral, especialmente causado pelo momento difícil em que vivemos em razão 
da pandemia de covid-19;
considerando a necessidade desse instituto de garantir celeridade nos pro-
cessos, de modo a amparar os familiares dos segurados no momento em 
que mais precisam;
considerando que em razão de circunstâncias alheias a nossa vontade, 
como a demora na entrega pelos correios ou equívocos encontrados nos 
endereços fornecidos, a conclusão do processo é postergada;
considerando a missão do instituto que é contribuir para efetivação da 
dignidade humana;
Este igeprev torna pública a convocação dos interessados abaixo lista-
dos, que se encontram com documentação pendente para a conclusão da 
análise do pedido de auxílio funeral, para que procurem este instituto e 
regularizem seus requerimentos garantindo maior celeridade na persecu-
ção do seu direito.
os atendimentos serão realizados nos dias abaixo delimitados, sempre no 
horário de 8 às 15h, no prédio sede do instituto, localizado na av. alcindo 
cacela, nº 1962, Belém/Pa.
dia 31/05/2021:

2019/399664 iolaNda da coNcEicao VaZ
2019/402026 Maria aUGUSTa BarBoSa diaS
2019/408303 carloS dE JESUS coSTa
2019/414547 GraciNda fariaS liMa
2019/425354 Maria dE NaZarE aGUiar fErrEira

dia 02/06/2021:

2019/429713 Maria dE SoUZa corrEa
2019/431082 raUl da SilVa NaVEGaNTE
2019/431460 aNToNio BarBoSa PErEira
2019/437739 HoNdiaS araUJo MENdES
2019/438350 PaTricia dE faTiMa doS SaNToS fErrEira

dia 04/06/2021:

2019/440993 ElMa GoNcalVES coElHo
2019/448731 aNToNia lUcia doS SaNToS BarroS
2019/449542 raiMUNdo HErMiNio filHo
2019/452794 Maria dE NaZarE da SilVa rEdiG
2019/453651 NoEME SoUSa dE alMEida

dia 07/06/2021:

2019/458853 raiMUNda SoUSa doS SaNToS
2019/462300 Moaci Baia PiMENTEl
2019/464007 Maria do carMo airES liMa
2019/465153 Maria doMiNGaS QUarESMa foNSEca
2019/472108 aNToNio MarcoS PErEira da SilVa

dia 09/06/2021:

2019/472197 JorGE loPES cordEiro
2019/48075 cHriSTiaNE loPES coSTa QUEiroZ
2019/484914 aNiBal dE liMa loPES 
2019/493950 iraNildE aNdradE PaNToJa
2019/497864 EricKa do Socorro riBEiro PErEira
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dia 11/06/2021:

2019/498019 JacQUEliNE BriTo calaZaNS
2019/50528 loUriVal da coSTa ValE
2019/506185 faTiMa raMoS dE oliVEira
2019/51037 aNa caroliNa frEirE dE carValHo
2019/518843 Maria coNcEicao riBEiro PaiVa

dia 14/06/2021:

2019/530281 BENEdiTo Maria fErrEira TaVarES
2019/533461 JoNaS BarroS dE fiGUEirEdo
2019/533668 EdilSoN do NaSciMENToS carMo
2019/534769 GaBriEl PEdroSa dE SENa
2019/534784 dioNE PEdroSa dE SoUSa

dia 16/06/2021:

2019/535121 ElPidio PErEira da SilVa
2019/550311 NaTalia ElEN fidElES dE MEdEiroS
2019/552580 JacoB da PaiXao BENMUYal
2019/552959 loUridEa lEoNi PiNTo
2019/558161 aNToNio carloS clEMENTiNo dE araUJo

dia 18/06/2021:

2019/565349 SEBaSTiaNa crUZ do NaSciEMNTo
2019/565919 clEMENTiNa fErrEira MarTiNS
2019/56618 Joao riBEiro PaNToJa 
2019/572184 JorGE liSBoa MorEira
2019/580703 ElZa Maria Maia dE aViZ

dia 21/06/2021:

2019/58470 UBaldiNo NoGUEira dE oliVEira
2019/588773 Maria do Socorro SilVa E SilVa
2019/592188 roSaNa do Socorro BraBo da SilVa
2019/594653 Maria doS Socorro doia daMaSo
2019/594843 SiMoNE BraGa doS SaNToS

dia 23/06/2021:

2019/602051 roSilENE lEao MElo cardoSo
2019/604716 MaNoEl JoSUE doS SaNToS TEiXEira
2019/605012 Maria daS GracaS foro da SilVa
2019/622191 JoSE Maria fErrEira doS SaNToS
2019/627673 raiMUNdo da SilVa MoNTEiro

dia 25/06/2021:

2019/631758 Joao MariNHo dE MESQUiTa
2019/642915 Maria PiMENTa da SilVa
2019/66427 Maria iGNEZ lEao Bordalo
2019/66676 Maria do Socorro PoNTES aNdradE
2019/75689 PaUlo airToN MElo lEao

dia 28/06/2021:

2019/75974 carloS BEZErra calValcaNTE dE MoTa
2019/83708 Jacira EVaNdEliSTa GaMa
2019/95260 orlaNdiNa MoNTEiro da SilVa
2019/397903 EliaNE dE faTiMa Garcia ToBElEM
2020/1013794 JoSE Maria da coSTa
2020/1030151 MarcEliNo TaVarES riBEiro

2020/2665 lUZia da caMara SoUZa
2020/280966 Maria JUcENira SoUZa da SilVa
2020/288924 raiMUNdo SoUZa dE aMoriM
2020/29929 Maria roSa SalVador MariNHo

dia 29/06/2021:

2020/313456 JaiME fErrEira VEra

2020/315731 roSilda liMa doS SaNToS

2020/334854 aNToNio fErrEira TEiXEira

2020/345964 aNa criSTiNa GUiMaraES dE oliVEira

2020/35120 daVi dE JESUS MoNTEiro

2020/396504 ValdENor JoSE dE alMEida

2020/422541 criSTiaNa PiNTo oliVEira coSTa

2020/448210 NElMa dEliMa iTaParica dE oliVEira

2020/457809 NaSarÉ daiBES caSTaNHo

2020/463929 ESPEraNca fErrEira da SilVa

dia 30/06/2021:

2020/468157 Maria do carMo BarBoSa fErrEira

2020/491431 carloS GaBriEl MElo cHUMBES

2020/541208 aNdrE lUiZ rocHa fiEl

2020/576906 JESUS TUPiNaNBa alHo

2020/588638 BENEdiTa BorGES BriTo [+1]

2020/650344 Maria dE NaZarE riBEiro da SilVa

2020/67787 cElia Maria loPES dE BriTo

2020/710620 roSa Maria BarBoSa cHaVES

2019/393831 fraNciSca aPoliaNa coUTiNHo dE fariaS

2020/758104 EliaNa foNSEca da SilVa

dia 01/07/2021:

2020/78307 ValdEriNa corrEa loPES

2020/8346 aUdErico riBEiro doS SaNToS

2020/83544 fraNciSco oScar coSTa E SilVa

2020/88122 Maria HElENa dE SoUZa ViEira

2019/392394 Maria da aJUda SaNToS dE SoUSa

2020/90219 Maria dalcY cardoSo dE oliVEira

2020/95221 dora STElla Vidal TEiXEira

2020/969239 Gloria dE faTiMa do NaSciMENTo caValcaNTE

2020/98236 aldEidES caValcaNTE MarTiNS

as pessoas aqui listadas, caso não possam comparecer na data mencio-
nada acima, devem procurar o igeprev, por meio das Estações cidadania 
alocadas em diferentes pontos da cidade, nas Unidades Móveis que es-
tão percorrendo municípios do Estado, cuja programação está disponível 
em nosso sítio na internet, www.igeprev.pa.gov.br, bem como através dos 
telefones (91) 3182-3501, 3182-3502 e 3182-3503 ou ainda em nossa 
central de atendimento no prédio sede, através de agendamento prévio no 
mencionado sítio.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do igeprev/Pa

Protocolo: 661829

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 097/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo caETaNo dE odiVElaS 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: 27/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sra. felipa rodrigues dos Santos rendeiro 
– Prefeita do Município de São caetano de odivelas/Pa.

Protocolo: 661512

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 092 de 26 de Maio de 2021.
a dirETora GEral da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado 
do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei nº. 
6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/516411,
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 084/2021 de 21 de Maio de 2021, 
publicada no doE nº 34.590 de 21 de Maio de 2021 que concedeu, ao 
servidor rodriGo da SilVa MENdES, matrícula nº 5942550/1, Secretário 
de coordenação, cPf: 908.155.802-15, Suprimento de fundos no valor de 
r$1.000,00 (um mil reais),
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral

Protocolo: 661524
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secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 990 de 26 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.E. nº 
33.805 de 15/02/2019).
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar os servidores, rilToN Haroldo doS SaNToS rEGa-
TEiro, Secretário de Gabinete, Matrícula funcional: 5361281/3 e PaUlo 
MiGUEl Garcia cÂMara, administrador, Matrícula funcional: 6063080/3, 
para atuarem como fiscal Titular e fiscal Substituto respectivamente, do 
Contrato nº 034/2021/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA 
faZENda/SEfa e a empresa PEdro EdENir da rocHa – ME.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 661385
Portaria  Nº 404 de 26 de Maio de 2021.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 46/2021 cofaZ-dE-SEfa, 
Processo PaE nº 2021/553105, do presidente da comissão de Processo 
administrativo disciplinar constituída por meio da PorTaria Nº 669-
GSaT/SEfa, de 08/07/2014, publicada no d.o.E. edição nº 32.682,  de 
11/07/2014;
r E S o l V E:
ProrroGar o prazo para a conclusão do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 002014730014590-1, por 60 (sessenta) dias, a partir de 
03/06/2021, de acordo com o caput do artigo 208 da lei Estadual nº 
5.810, de 24/01/1994, com a convalidação dos atos já praticados do refe-
rido Processo administrativo disciplinar.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM, 26 / 05 / 2021.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 661612

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 3º
contrato: 022/2018/SEfa.
data da assinatura: 20/05/2021.
Justificativa: com fundamento nos art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 
e na MaNifESTaÇÃo Nº193/2021/coNJUr/SEfa, exarada nos autos do 
Processo administrativo Eletrônico nº 2021/334870/PaE/SEfa, aplicando-
se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado, tem por objeto A prorrogação do prazo de 
vigência pelo período de 12 (doze) meses, com início em 21 de Maio de 
2021 e término em 20 de Maio de 2022.
Vigência:. 21/05/2021 a 20/05/2022
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.37 - locação de Mão de obra
fonte de recursos: 0101 - recursos ordinários
Valor Mensal:302.500,00
Valor Total (12 meses): r$3.630.000,00
contratado: T S J TElEMarKETiNG lTda, inscrita sob cNPJ nº 
07.567.687/0001-90
Endereço: Travessa Ó de almeida, nº 634 - altos, Bairro reduto, cEP nº 
66053-190, Belém/Pa
ordenador, em exercício: aNidio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 661479

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
seLeÇÃo e coNtrataÇÃo de coNsULtor iNdiVidUaL 

Nº 001/2021 - Pae Nº 2021/567877
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 451, de 13/02/2019 (republicada 
no d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019), conforme os resultados apresentados 
pela comissão de avaliação Técnica, constituída pela PorTaria Nº 267, de 
08 de fevereiro de 2021, e a Manifestação Jurídica nº 226/2021 - coNJUr, 
referente à contratação de consultores individuais (Pessoa física) para 
atuarem no Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará 
- ProfiSco ii, resolve HoMoloGar e adJUdicar a presente licitação, 
na modalidade de Seleção de consultor individual n°. 001/2021-SEfa/Pa, 
para que produza os efeitos legais e jurídicos, nos seguintes termos:

cLassiFicaÇÃo coNsULtor iNdiVidUaL cPF VaLor totaL
aNaliSTa dE NEGÓcioS – 4 VaGaS

1º VaNESSa rENiSE S. dE SoUZa caMarÃo 708.121.792-34 r$ 120.000,00
2º raQUEl rida ValENTE dE oliVEira 607.608.002-78 r$ 120.000,00
3º SiMoNE TaVarES caMPoS 842.659.492-15 r$ 120.000,00

4º EliaS TraJaNo MacHado JÚNior 631.978.472-53 r$ 120.000,00
5º lariSSia ViaNa dE SoUZa 947.890.292-04 cadastro reserva

dESENVolVEdor dE SiSTEMaS – 20 VaGaS
1º roBErTo oliVEira KErBEr 522.637.112-87 r$ 120.000,00
2º MarcUS ViNiciUS MorEira ParEdES 898.244.822-53 r$ 120.000,00
3º lUiZ carloS liMa da coSTa 532.122.902-34 r$ 120.000,00

ScrUM MaSTEr – 1 VaGa
1º clEYToN carloS QUEiroZ coSTa 661.292.732-15 r$ 96.000,00

ENGENHEiro dE dadoS – 1 VaGa
Não houve candidato considerado apto.

aNaliSTa dE Bi – 1 VaGa
Não houve candidato considerado apto.
adMiNiSTrador dE dadoS - 1 VaGa
Não houve candidato considerado apto.
arQUiTETo dE SolUÇÕES - 1 VaGa

Não houve candidato considerado apto.
Valor ToTal da coNTraTaÇÃo dE coNSUlTor iNdiVidUal r$ 936.000,00

Qualquer consultor participante que desejar saber a razão pela qual o seu 
currículo não foi selecionado, poderá solicitar informação adicional sobre a 
sua manifestação de interesse com um pedido formal no endereço avenida 
Visconde de Souza franco, nº 110, Bairro reduto, cEP: 66053-000, Belém/
Pa. célula de Gestão de licitações e contratos. Telefone: + 55 91 3323-
4259 / 4245 / 4469. E-mail: cglc_coordenacao@sefa.pa.gov.br.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 661677

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 011/2021/seFa
coNtrato N.º 032/2021/seFa
ModalidadE dE liciTaÇÃo: dispensa de licitação/ cotação Eletrônica
ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico N.º 2021/564981/PaE
ParTES: SEcrETaria dE ESTado da faZENda E a BaNco do ESTado 
do Pará S/a
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de instituição financeira credenciada 
junto ao Banco Central do Brasil e habilitada para emitir boleto de cobrança 
bancária para o recolhimento de valores referentes a multas de infração que 
compõe o sistema de registro Nacional de infrações de Trânsito - rENaiNf.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: incluir a fonte de recursos 0376003245- 
fiPaT, no que tange a cobertura das despesas do contrato no exercício de 
2021, alterando sua respectiva dotação orçamentária, da seguinte forma:
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Unidade Gestora: 170106 -fundo de investimento da administração Tri-
butária do Pará.
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.39 - outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
Valor Mensal Estimado: r$ 110,00
Valor anual Estimado: r$ 1.320,00
fonte de recursos: 0376003245 - fiPaT.
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 28/05/2021
dirETora dE adMiNiSTraÇÃo: aNidio MoUTiNHo

Protocolo: 661480
aPostiLaMeNto N.º 012/2021/seFa
coNtrato N.º 073/2020/seFa
ModalidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico 016/2020/SEfa
ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico N.º 2021/552151/PaE
ParTES: SEcrETaria dE ESTado da faZENda E a iMPErador SolU-
ÇÕES coMÉrcio E SErViÇoS lTda.
oBJETo do coNTraTo: Serviço de instalação de sistema de refrigeração 
em VRF, com entrega de projeto “as built” para todos os ambientes de tra-
balho do prédio da central de Serviços da SEfa-cEraT Belém.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: incluir a fonte de recursos 0376003245- 
fiPaT, no que tange a cobertura das despesas do contrato no exercício de 
2021, alterando sua respectiva dotação orçamentária, da seguinte forma:
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Unidade Gestora: 170106 -fundo de investimento Permanente da admi-
nistração Tributária do Pará- fiPaT
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.39 - outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
Valor Total: r$ 418.261,00
fonte de recursos: 0376003245- fiPaT.
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 28/05/2021
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, EM EXErcÍcio: aNidio MoUTiNHo
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aPostiLaMeNto N.º 013/2021/seFa
coNtrato N.º 024/2021/seFa
ModalidadE dE liciTaÇÃo: Pregão por Sistema de registro de Preços
ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico N.º 2021/536965/PaE
ParTES: SEcrETaria dE ESTado da faZENda E a dadY ilHa SolUÇÕES 
iNTEGradaS EirEli.
oBJETo do coNTraTo: Serviço de outsourcing de impressão corporativa.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: incluir as dotações orçamentárias, no que 
tange a cobertura das despesas do contrato no exercício de 2021, da se-
guinte forma:
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da fazenda
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.39 - outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
Valor Mensal Estimado: r$ 87.490,00
Valor anual Estimado: r$ 1.049.880,00
fonte de recursos: 0101 - recursos ordinários
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
funcional Programática/atividade: 17101.04.123.1508.8251
Unidade Gestora: 170106 -fundo de investimento Permanente da admi-
nistração Tributária do Pará- fiPaT
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.39 - outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
Valor Mensal Estimado: r$99.200,00
Valor anual Estimado:r$1.190.400,00
fonte de recursos: 0376 - fiPaT.
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 28/05/2021
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, EM EXErcÍcio: aNidio MoUTiNHo

Protocolo: 661617

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso III, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho
diretor  de administração,  em exercício
Portaria Nº 992 de 28 de maio de 2021 aUToriZar 14 e 1/2  diárias 
a servidora aNa TErEZa dE MoUra liMa, nº 0071594801, aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo, cÉlUla dE aValiaÇÃo E coNTrolE dE aUToMaÇÃo 
FISCAL, objetivo de auxiliar no andamento dos processos de SPPJ, no perí-
odo de 01.06.2021 à 15.06.2021, no trecho Belém - Paragominas - Belém.
Portaria Nº 993 de 28 de maio de 2021 autorizar 5 e 1/2  diárias 
ao servidor aNToNio EdiValdo cHaVES, nº 0504943102, MoToriSTa, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E aE-
ROPORTOS, objetivo de conduzir servidores plantonista e dar suporte de 
transporte ao funcionamento da UEcoMT - Vila do coNdE, no período 
de 02.06.2021 à 30.06.2021, no trecho Belém - Vila do conde - Belém.
Portaria Nº 994 de 28 de maio de 2021 autorizar 1/2  diária ao 
servidor BENEdiTo JoSE fariaS da SilVa, nº 0200615402, MoToriS-
Ta, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrU-
PI, objetivo de conduzir servidores para troca de plantão, no período de 
31.05.2021, no trecho cachoeira do Piriá - Belém - cachoeira do Piriá.
Portaria Nº 995 de 28 de maio de 2021 autorizar 15 e 1/2  diárias 
ao servidor MarcoS corrEa da SilVa, nº 0568158801, MoToriSTa, co-
ordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, 
objetivo de participar de trabalho itinerante de motorista na CECOMT ARA-
GUaia, no período de 31.05.2021 à 15.06.2021, no trecho Belém - con-
ceição do araguaia - Belém.
Portaria Nº 996 de 28 de maio de 2021 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor VolNaNdES alVES da SilVa PErEira, nº 0591484201, aU-
diTor-a, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS 
EM TRÂNSITO, objetivo de realizar visita técnica na CECOMT de CARAJÁS 
e iTiNGa, no período de 31.05.2021 à 02.06.2021, no trecho Belém - Ma-
rabá - itinga - Belém.
Portaria Nº 997 de 28 de maio de 2021 autorizar 16 e 1/2  diárias 
ao servidor JaQUES loPES da cUNHa, nº 0512855201, fiScal-c, coordE-
NAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO, objetivo 
de desenvolver serviço de fiscalização itinerante na CECOMT ITINGA, no perí-
odo de 31.05.2021 à 16.06.2021, no trecho Belém - itinga - Belém.
Portaria Nº 998 de 28 de maio de 2021 autorizar 16 e 1/2  diárias 
a servidora fraNciNETE alMEida dE oliVEira, nº 0534730001, TÉcNico 
EM GESTÃO PÚBLICA, DIRETORIA DE GESTAO CONTABIL E FISCAL, objetivo 
de desenvolver atividade administrativa na itinerante na cEcoMT iTiNGa, no 
período de 31.05.2021 à 16.06.2021, no trecho Belém - itinga - Belém.
Portaria Nº 999 de 28 de maio de 2021 autorizar 16 e 1/2  diárias a 
servidora GirlEidE NoVaES fEiToSa, nº 0591479201, fiScal-a, coor-
DENAÇÃO EXEC. REG.DE ADM.TRIB./NÃO TRIB.DE SANTARÉM, objetivo de 
realizar serviço de fiscalização itinerante na CECOMT ITINGA, no período 
de 31.05.2021 à 16.06.2021, no trecho Santarém - Belém - itinga.

Portaria Nº 1000 de 28 de maio de 2021 autorizar 16 e 1/2  diárias 
a servidora Maria rENildE loBaTo da coSTa, nº 0576074701, aSSiS-
TENTE adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE 
MERCADORIAS EM TRÂNSITO, objetivo de desenvolver atividade adminis-
trativa na itinerante na cEcoMT araGUaia, no período de 31.05.2021 à 
16.06.2021, no trecho Belém - conceição do araguaia - Belém.
Portaria Nº 1002 de 28 de maio de 2021 autorizar 16 e 1/2  diárias 
a servidora ilcE HElENa da GraÇa riBEiro, nº 0324636101, aSSiS-
TENTE adMiNiSTraTiVo, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM 
TRANS. DO GURUPI, objetivo de desenvolver atividade administrativa na 
itinerante na cEcoMT araGUaia, no período de 31.05.2021 à 16.06.2021, 
no trecho Belém - conceição do araguaia - Belém.
Portaria Nº 1003 de 28 de maio de 2021 autorizar 16 e 1/2  diárias 
a servidora TErEZa criSTiNa doS SaNToS SErra, nº 0325113602, aSSiS-
TENTE adMiNiSTraTiVo, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM 
TRANS.DE PORTOS E AEROPORTOS, objetivo de desenvolver atividade admi-
nistrativa na itinerante na cEcoMT araGUaia, no período de 31.05.2021 à 
16.06.2021, no trecho Belém - conceição do araguaia - Belém.
Portaria Nº 1004 de 28 de maio de 2021 autorizar 15 e 1/2  diá-
rias ao servidor roMUlo rodriGUES MoTa, nº 0591478101, aUdiTor-a, 
coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  araGUaia, 
objetivo de desempenhar atividade de fiscalização itinerante na UECOMT 
PoNTÃo, no período de 01.06.2021 à 16.06.2021, no trecho conceição do 
araguaia - São José Pontão - conceição do araguaia.
Portaria Nº 1005 de 28 de maio de 2021 autorizar 16 e 1/2  diárias 
ao servidor NEMiaS carValHo da SilVa, nº 0505932102, MoToriSTa, co-
ORD. EXEC. DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS. DO GURUPI, objetivo 
de conduzir veículo oficial na CECOMT ARAGUAIA, no período de 31.05.2021 
à 16.06.2021, no trecho Gurupi -conceição do araguaia - Gurupi.

Protocolo: 661647

editaL de NotiFicaÇÃo
.

a coordenadora da cerat Marabá, no uso de suas atribuições, NoTi-
FICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo rela-
cionada, nos termos do artigo 11 da lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 
66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, 
aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentar os documentos a seguir 
relacionados, objeto da ação Fiscal de Rotina ou Pontual, no prazo de 15 
(quinze) dias,  contados da data em que se considera notificado o contri-
buinte, na forma do art. 14, § 3º, iii da lei 6.182/98.
razão Social: PirES coMErcio dE ProdUToS aliMENTicioS lTda
inscrição Estadual: 15.673.522-9
Notificação Fiscal nº 032021820000092-1
Período: de 12/2019 até 03/2020
auditor fiscal solicitante: lindemberg alvino aragão
documentos solicitados:
livro de registro de apuração de icMS
livro de registro de Entradas
livro de registro de inventário
livro de registro de Saídas
livro de registro de Utilização de Termos de ocorrências
Notas fiscais de Entradas
Notas fiscais de Saída
relação das NfS ref. aos Pag. de: 1141 - 1145 - 1146 - 1152 - 1173
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
local p/ entrega da documentação: oEaT em Parauapebas, sito a rua f, Nº 
416, Bairro União, ao lado do Banco Santander. Telefone  (91) 99109.2314.
o não atendimento à presente NoTificaÇÃo, no prazo estipulado, de-
terminará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do 
Artigo 78, inciso XI, alínea C da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde 
logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, 
visando ao interesse do Erário Estadual.
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora fazendária da cEraT Marabá

Protocolo: 661567
a coordenadora da cerat Marabá, no uso de suas atribuições, NoTi-
FICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo rela-
cionada, nos termos do artigo 11 da lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 
66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, 
aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentar os documentos a seguir 
relacionados, objeto da ação Fiscal de Rotina ou Pontual, no prazo de 15 
(quinze) dias,  contados da data em que se considera notificado o contri-
buinte, na forma do art. 14, § 3º, iii da lei 6.182/98.
razão Social: PMc coMErcio dE ProdUToS aliMENTicioS EirEli
inscrição Estadual: 15.657.886-7
Notificação Fiscal nº 032021820000093-0
Período: de 08/2019 até 02/2020
auditor fiscal solicitante: lindemberg alvino aragão
documentos solicitados:
livro de registro de apuração de icMS
livro de registro de Entradas
livro de registro de inventário
livro de registro de Saídas
livro de registro de Utilização de Termos de ocorrências
Notas fiscais de Entradas
Notas fiscais de Saída
relação das NfS ref. aos Pag. de: 1141 - 1145 - 1146 - 1152 - 1173
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
local p/ entrega da documentação: oEaT em Parauapebas, sito a rua f, Nº 
416, Bairro União, ao lado do Banco Santander. Telefone  (91) 99109.2314.
o não atendimento à presente NoTificaÇÃo, no prazo estipulado, de-
terminará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do 
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Artigo 78, inciso XI, alínea C da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde 
logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, 
visando ao interesse do Erário Estadual.
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora fazendária da cEraT Marabá

Protocolo: 661569
a coordenadora da cerat Marabá, no uso de suas atribuições, NoTi-
FICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo rela-
cionada, nos termos do artigo 11 da lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 
66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, 
aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentar os documentos a seguir 
relacionados, objeto da ação Fiscal de Rotina ou Pontual, no prazo de 15 
(quinze) dias,  contados da data em que se considera notificado o contri-
buinte, na forma do art. 14, § 3º, iii da lei 6.182/98.
razão Social: KP dE BriTo coMErcio dE GENEroS aliMENTicioS EirEli
inscrição Estadual: 15.592.844-9
Notificação Fiscal nº 032021820000094-8
Período: de 09/2019 até 03/2020
auditor fiscal solicitante: lindemberg alvino aragão
documentos solicitados:
livro de registro de apuração de icMS
livro de registro de Entradas
livro de registro de inventário
livro de registro de Saídas
livro de registro de Utilização de Termos de ocorrências
Notas fiscais de Entradas
Notas fiscais de Saída
relação das NfS ref. aos Pag. de: 1141 - 1145 - 1146 - 1152 - 1173
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
local p/ entrega da documentação: oEaT em Parauapebas, sito a rua f, Nº 
416, Bairro União, ao lado do Banco Santander. Telefone  (91) 99109.2314.
o não atendimento à presente NoTificaÇÃo, no prazo estipulado, de-
terminará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do 
Artigo 78, inciso XI, alínea C da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde 
logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, 
visando ao interesse do Erário Estadual.
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora fazendária da cEraT Marabá

Protocolo: 661572
a coordenadora da cerat Marabá, no uso de suas atribuições, NoTi-
FICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo rela-
cionada, nos termos do artigo 11 da lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 
66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, 
aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentar os documentos a seguir 
relacionados, objeto da ação Fiscal de Rotina ou Pontual, no prazo de 15 
(quinze) dias,  contados da data em que se considera notificado o contri-
buinte, na forma do art. 14, § 3º, iii da lei 6.182/98.
razão Social: KP dE BriTo coMErcio dE GENEroS aliMENTicioS EirEli
inscrição Estadual: 15.673.574.391-0
Notificação fiscal nº 032021820000095-6
Período: de 09/2019 até 03/2020
auditor fiscal solicitante: lindemberg alvino aragão
documentos solicitados:
livro de registro de apuração de icMS
livro de registro de Entradas
livro de registro de inventário
livro de registro de Saídas
livro de registro de Utilização de Termos de ocorrências
Notas fiscais de Entradas
Notas fiscais de Saída
relação das NfS ref. aos Pag. de: 1141 - 1145 - 1146 - 1152 - 1173
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
local p/ entrega da documentação: oEaT em Parauapebas, sito a rua f, Nº 
416, Bairro União, ao lado do Banco Santander. Telefone  (91) 99109.2314.
o não atendimento à presente NoTificaÇÃo, no prazo estipulado, de-
terminará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do 
Artigo 78, inciso XI, alínea C da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde 
logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, 
visando ao interesse do Erário Estadual.
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora fazendária da cEraT Marabá

Protocolo: 661574
a coordenadora da cerat Marabá, no uso de suas atribuições, NoTi-
FICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo rela-
cionada, nos termos do artigo 11 da lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 
66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, 
aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentar os documentos a seguir 
relacionados, objeto da ação Fiscal de Rotina ou Pontual, no prazo de 15 
(quinze) dias,  contados da data em que se considera notificado o contri-
buinte, na forma do art. 14, § 3º, iii da lei 6.182/98.
razão Social: coMErcio MiX dE aliMENToS da aMaZoNia EirEli
inscrição Estadual: 15.232.693-6
Notificação Fiscal nº 032021820000096-4
Período: de 06/2019 até 04/2020
auditor fiscal solicitante: lindemberg alvino aragão
documentos solicitados:
livro de registro de apuração de icMS
livro de registro de Entradas
livro de registro de inventário
livro de registro de Saídas
livro de registro de Utilização de Termos de ocorrências
Notas fiscais de Entradas

Notas fiscais de Saída
relação das NfS ref. aos Pag. de: 1141 - 1145 - 1146 - 1152 - 1173
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
local p/ entrega da documentação: oEaT em Parauapebas, sito a rua f, Nº 
416, Bairro União, ao lado do Banco Santander. Telefone  (91) 99109.2314.
o não atendimento à presente NoTificaÇÃo, no prazo estipulado, de-
terminará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do 
Artigo 78, inciso XI, alínea C da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde 
logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, 
visando ao interesse do Erário Estadual.
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora fazendária da cEraT Marabá

Protocolo: 661581
a coordenadora da cerat Marabá, no uso de suas atribuições, NoTi-
FICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo rela-
cionada, nos termos do artigo 11 da lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 
66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, 
aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentar os documentos a seguir 
relacionados, objeto da ação Fiscal de Rotina ou Pontual, no prazo de 15 
(quinze) dias,  contados da data em que se considera notificado o contri-
buinte, na forma do art. 14, § 3º, iii da lei 6.182/98.
razão Social: V S coMErcio dE MiNErioS EirEli
inscrição Estadual: 15.655.146-2
Notificação Fiscal nº 032021820000101-4
Período: de 08/2019 até 05/2020
auditor fiscal solicitante: lindemberg alvino aragão
documentos solicitados:
registro anual de lavra - ral
livro de registro de apuração de icMS
livro de registro de Entradas
livro de registro de inventário
livro de registro de Saídas
livro de registro de Utilização de Termos de ocorrências
Notas fiscais de Entradas
Notas fiscais de Saída
regime Especial
registro de Exportação (rE)
relação das NfS ref. aos Pag. de: 1141 - 1145 - 1146 - 1152
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
local p/ entrega da documentação: oEaT em Parauapebas, sito a rua f, Nº 
416, Bairro União, ao lado do Banco Santander. Telefone  (91) 99109.2314.
o não atendimento à presente NoTificaÇÃo, no prazo estipulado, de-
terminará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do 
Artigo 78, inciso XI, alínea C da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde 
logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, 
visando ao interesse do Erário Estadual.
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora fazendária da cEraT Marabá

Protocolo: 661600
a coordenadora da cerat Marabá, no uso de suas atribuições, NoTi-
FICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo rela-
cionada, nos termos do artigo 11 da lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 
66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, 
aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentar os documentos a seguir 
relacionados, objeto da ação Fiscal de Rotina ou Pontual, no prazo de 15 
(quinze) dias,  contados da data em que se considera notificado o contri-
buinte, na forma do art. 14, § 3º, iii da lei 6.182/98.
razão Social: J da SilVa SoUZa coMErcio dE aliMENTo EirEli
inscrição Estadual: 15.643.628-0
Notificação Fiscal nº 032021820000102-2
Período: de 08/2019 até 06/2020
auditor fiscal solicitante: lindemberg alvino aragão
documentos solicitados:
registro anual de lavra - ral
livro de registro de apuração de icMS
livro de registro de Entradas
livro de registro de inventário
livro de registro de Saídas
livro de registro de Utilização de Termos de ocorrências
Memorando Exportação
Notas fiscais de Entradas
Notas fiscais de Saída
registro de Exportação (rE)
relação das NfS ref. aos Pag. de: 1141 - 1145 - 1146 - 1152 - 1173
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
local p/ entrega da documentação: oEaT em Parauapebas, sito a rua f, Nº 
416, Bairro União, ao lado do Banco Santander. Telefone  (91) 99109.2314.
o não atendimento à presente NoTificaÇÃo, no prazo estipulado, de-
terminará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do 
Artigo 78, inciso XI, alínea C da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde 
logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, 
visando ao interesse do Erário Estadual.
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora fazendária da cEraT Marabá

Protocolo: 661604
a coordenadora da cerat Marabá, no uso de suas atribuições, NoTi-
FICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo rela-
cionada, nos termos do artigo 11 da lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 
66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, 
aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentar os documentos a seguir 
relacionados, objeto da ação Fiscal de Rotina ou Pontual, no prazo de 15 
(quinze) dias,  contados da data em que se considera notificado o contri-
buinte, na forma do art. 14, § 3º, iii da lei 6.182/98.
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razão Social: coMErcio MiX dE aliMENToS aMaZoNaS EirEli
inscrição Estadual: 15.671.270-9
Notificação Fiscal nº 032021820000097-2
Período: de 11/2019 até 04/2020
auditor fiscal solicitante: lindemberg alvino aragão
documentos solicitados:
registro anual de lavra - ral
livro de registro de apuração de icMS
livro de registro de Entradas
livro de registro de inventário
livro de registro de Saídas
livro de registro de Utilização de Termos de ocorrências
Memorando Exportação
Notas fiscais de Entradas
Notas fiscais de Saída
regime Especial
registro de Exportação (rE)
relação das NfS ref. aos Pag. de: 1141 - 1145 - 1146 - 1152 - 1173
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
local p/ entrega da documentação: oEaT em Parauapebas, sito a rua f, Nº 
416, Bairro União, ao lado do Banco Santander. Telefone  (91) 99109.2314.
o não atendimento à presente NoTificaÇÃo, no prazo estipulado, de-
terminará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do 
Artigo 78, inciso XI, alínea C da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde 
logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, 
visando ao interesse do Erário Estadual.
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora fazendária da cEraT Marabá

Protocolo: 661587
a coordenadora da cerat Marabá, no uso de suas atribuições, NoTi-
FICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo rela-
cionada, nos termos do artigo 11 da lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 
66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, 
aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentar os documentos a seguir 
relacionados, objeto da ação Fiscal de Rotina ou Pontual, no prazo de 15 
(quinze) dias,  contados da data em que se considera notificado o contri-
buinte, na forma do art. 14, § 3º, iii da lei 6.182/98.
razão Social: METMaN MiNEradora lTda
inscrição Estadual: 15.649.530-9
Notificação Fiscal nº 032021820000098-0
Período: de 06/2019 até 04/2020
auditor fiscal solicitante: lindemberg alvino aragão
documentos solicitados:
registro anual de lavra - ral
livro de registro de apuração de icMS
livro de registro de Entradas
livro de registro de inventário
livro de registro de Saídas
livro de registro de Utilização de Termos de ocorrências
Notas fiscais de Entradas
Notas fiscais de Saída
regime Especial
registro de Exportação (rE)
relação das NfS ref. aos Pag. de: 1141 - 1145 - 1146 - 1152
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
local p/ entrega da documentação: oEaT em Parauapebas, sito a rua f, Nº 
416, Bairro União, ao lado do Banco Santander. Telefone  (91) 99109.2314.
o não atendimento à presente NoTificaÇÃo, no prazo estipulado, de-
terminará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do 
Artigo 78, inciso XI, alínea C da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde 
logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, 
visando ao interesse do Erário Estadual.
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora fazendária da cEraT Marabá

Protocolo: 661591
a coordenadora da cerat Marabá, no uso de suas atribuições, NoTi-
FICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo rela-
cionada, nos termos do artigo 11 da lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 
66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, 
aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentar os documentos a seguir 
relacionados, objeto da ação Fiscal de Rotina ou Pontual, no prazo de 15 
(quinze) dias,  contados da data em que se considera notificado o contri-
buinte, na forma do art. 14, § 3º, iii da lei 6.182/98.
razão Social: JoaMar coMErcial EXPorTadora dE MiNErioS EirEli
inscrição Estadual: 15.490.835-5
Notificação Fiscal nº 032021820000099-9
Período: de 06/2019 até 04/2020
auditor fiscal solicitante: lindemberg alvino aragão
documentos solicitados:
registro anual de lavra - ral
livro de registro de apuração de icMS
livro de registro de Entradas
livro de registro de inventário
livro de registro de Saídas
livro de registro de Utilização de Termos de ocorrências
Notas fiscais de Entradas
Notas fiscais de Saída
registro de Exportação (rE)
relação das NfS ref. aos Pag. de: 1141 - 1145 - 1146 - 1152
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
local p/ entrega da documentação: oEaT em Parauapebas, sito a rua f, Nº 
416, Bairro União, ao lado do Banco Santander. Telefone  (91) 99109.2314.

o não atendimento à presente NoTificaÇÃo, no prazo estipulado, de-
terminará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do 
Artigo 78, inciso XI, alínea C da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde 
logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, 
visando ao interesse do Erário Estadual.
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora fazendária da cEraT Marabá

Protocolo: 661595
a coordenadora da cerat Marabá, no uso de suas atribuições, NoTi-
FICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo rela-
cionada, nos termos do artigo 11 da lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 
66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, 
aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentar os documentos a seguir 
relacionados, objeto da ação Fiscal de Rotina ou Pontual, no prazo de 15 
(quinze) dias,  contados da data em que se considera notificado o contri-
buinte, na forma do art. 14, § 3º, iii da lei 6.182/98.
razão Social: al da SilVa coMErcio dE ProdUToS aliMENTicioS EirEli
inscrição Estadual: 15.691.991-5
Notificação Fiscal nº 032021820000100-6
Período: de 04/2020 até 05/2020
auditor fiscal solicitante: lindemberg alvino aragão
documentos solicitados:
livro de registro de apuração de icMS
livro de registro de Entradas
livro de registro de inventário
livro de registro de Saídas
livro de registro de Utilização de Termos de ocorrências
Notas fiscais de Entradas
Notas fiscais de Saída
relação das NfS ref. aos Pag. de: 1141 - 1145 - 1146 - 1152 - 1173
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
local p/ entrega da documentação: oEaT em Parauapebas, sito a rua f, Nº 
416, Bairro União, ao lado do Banco Santander. Telefone  (91) 99109.2314.
o não atendimento à presente NoTificaÇÃo, no prazo estipulado, de-
terminará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do 
Artigo 78, inciso XI, alínea C da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde 
logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, 
visando ao interesse do Erário Estadual.
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora fazendária da cEraT Marabá

Protocolo: 661598

resULtado de recUrso adMiNistratiVo
.

aViso de JULGaMeNto de recUrso adMiNistrtiVo
Processo adMNistratiVo Nº 2020/890781
ModalidadE: ToMada dE PrEÇoS Nº 001/2021/SEfa
oBJETo: rEforMa GEral da UNidadE JoÃo BalBi.
a Secretaria de Estado da fazenda - SEfa, por meio de sua diretoria de 
administração, torna público para conhecimento dos licitantes participan-
tes do Processo licitatório em epígrafe que conheceu, porém, negou pro-
vimento ao recurso administrativo interposto pela empresa iNfiNiTY EN-
GENHaria lTda, com fundamento nos arts. 29, ii, e 41, da lei 8.666/93.
ficam todos os licitantes intimados da presente decisão que encontra-se 
acessível no site: http://www.sefa.pa.gov.br (link licitações).
Belém/Pa, 28 de maio de 2021.
anídio Moutinho
diretor de administração - em exercício.

Protocolo: 661682

oUtras MatÉrias
.

aViso de aBertUra dos eNVeLoPes das ProPostas de PreÇos
toMada de PreÇos 001/2021–seFa - Pa
Objeto: Reforma Geral da Unidade João Balbi.
a Secretaria de Estado da fazenda, através da sua comissão Permanente 
de Licitação, no uso de suas atribuições legais, após o julgamento do re-
curso administrativo interposto pela empresa iNfiNiTY ENGENHaria lTda 
pela autoridade superior, referente à fase de HaBiliTaÇÃo da Tomada de 
Preços em epígrafe, coNVoca as empresas habilitadas iGf coNSTrU-
ÇÕES E SErViÇoS EirEli E coNdiSa coNSTrUÇÕES lTda para a sessão 
de abertura dos envelopes contendo ProPoSTa dE PrEÇoS para o dia 
02 (dois) de junho de 2021, às 10H, no Auditório do Órgão Central desta 
Secretaria, localizado na avenida Visconde de Souza franco, nº 110, bairro 
Umarizal, Belém-Pa.
Mais informações poderão ser obtidas por intermédio do e-mail isaias.
mota@sefa.pa.gov.br.
Belém-Pa, 28 de maio de 2021.
isaias da costa Mota
Presidente da cPl/SEfa

Protocolo: 661687
Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat

Portaria n.º202104002517, de 28/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003481/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: Hulgo Jorge Soares Pinheiro – cPf: 254.177.112-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd adVENTUrE/Pas/automovel/9Bd374175f5062980
Portaria n.º202104002519, de 28/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003415/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: Fabio Pantoja Dias – CPF: 424.768.522-87
Marca/Tipo/chassi
HoNda/ciVic EXl cVT/Pas/automovel/93Hfc2660MZ111112
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Portaria n.º202104002521, de 28/05/2021 - 
Proc n.º 102021730001103/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 cardoso do Nascimento – cPf: 061.802.802-15
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE 1.6 ciTY/Pas/automovel/9BWdB45U8dT299696
Portaria n.º202104002523, de 28/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003161/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 airton Silva de Souza – cPf: 311.969.342-15
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dMU128017
Portaria n.º202104002525, de 28/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003490/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: Max Wallace Santos da Silva – cPf: 616.488.332-68
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U6JT019768

Protocolo: 661599
triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios

aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
A Secretaria Geral torna público a (s) data (s) de julgamento do (s) recurso 
(s) abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução 
Normativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribu-
nal, sito em Belém, na av. Gentil  Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. 
castelo Branco e av. José Bonifácio:
SEGUNda cÂMara PErMaNTENTE dE JUlGaMENTo 
Em 10/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 14602, aiNf nº 
172015510000137-9, contribuinte SP iNdUSTria E diSTriBUidora dE 
PETrolEo lTda., insc. Estadual nº. 15234871-9, advogado: JUliaNa 
loUSada G. GoMES, oaB/cE-24794
Em 10/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 17248, aiNf nº 
052016510001180-0, contribuinte iNdUSPar iNdUSTria E coMErcio dE 
coNSErVaS lTda, insc. Estadual nº. 15197661-9
Em 10/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17672, aiNf nº 
012016510005573-0, contribuinte NUTriTEraPica TEraPia MEdico NU-
TricioNal E coMErcio lTda, insc. Estadual nº. 15322471-1, advogado: 
Moacir diaS da SilVa, oaB/Pa-2401
Em 10/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 17896, aiNf nº 
012019510001644-3, contribuinte daMYllEr coMErcio dE coNfEcco-
ES lTda, insc. Estadual nº. 15241809-1
Em 10/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 17264, aiNf nº 
012014510008754-9, contribuinte B corrEa da SilVa EirEli - EPP, insc. 
Estadual nº. 15375815-5

Protocolo: 661661

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

contrato Nº: 079/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de organiza-
ção de filas e locação de 50 (cinquenta) tendas e 2.400 (dois mil e quatro-
centos) cadeiras para montagem de infraestrutura de apoio aos clientes do 
Banpará, relativos aos Pagamentos dos programas assistenciais do Estado 
do Pará, com cláusula de rescisão antecipada a qualquer tempo e com 
cessar da emergência, com a finalidade de resguardar a saúde e a integri-
dade física de funcionários e clientes/beneficiários expostos aos riscos de 
contaminação do coVid-19.
Valor Total Estimado de até: r$-4.465.913,40 (quatro milhões, quatrocen-
tos e sessenta e cinco mil, novecentos e treze reais e quarenta centavos).
data de assinatura: 08.05.2021
Vigência: 08.05.2021 a 03.11.2021
fundamento legal da contratação: dispensa de licitação Nº: 018/2021
contratado:  lEP MUSic ProdUcoES, GraVacoES E EdicoES MUSicaiS lTda
Endereço: avenida rio Branco, 226 – Bairro:  centro
cEP:  20.090-001  rio de Janeiro/rJ
Telefone: (21) 7822-2977
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 661497

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo Nº:  01
contrato Nº:  041/2020
Objeto do Contrato:  Prestação de serviços de aluguel continuado de veícu-
los, conforme especificações do ITEM 03, exigências e condições estabele-
cidas no Termo de referência e demais adendos do contrato.
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 009/2020
data de assinatura do aditivo: 10.05.2021
Vigência do aditivo: 11.05.2021 a 10.05.2022

Objeto do Aditivo: Prorrogação de vigência, Reequilíbrio econômico-finan-
ceiro e inclusão de cláusula de Tratamento de dados Pessoais
fundamento legal do aditivo:  artigo 71 da lei nº 13.303/2016.
Valor Global: r$ 109.973,88 (cento e nove mil sessenta e novecentos e 
setenta e três reais e oitenta e oito centavos)
contratado: aTlaNTa rENT a car lTda-EPP
Endereço:  rua oliveira Belo, nº 840  Bairro: Umarizal
cEP: 66.050-380 Belém/Pa
Telefone: (91) 3249-6869
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 661649

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2021
O BANPARÁ S/A comunica o Resultado Final, Adjudicação e Homologação 
da licitação em epígrafe conforme abaixo:

iTEM dEScriÇÃo EMPrESa Valor ESTiMado Valor coTado

01 contratação de Empresa Espe-
cializada Em avaliação atuarial

WEdaN consultoria e assessoria 
atuarial lTda r$ 41.133,75 r$ 41.000,00

Soraya rodrigues
Pregoeira

Protocolo: 661560

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa Nº: 018/2021
data: 27.05.2021
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
Valor Total Estimado de até: r$-4.465.913,40 (quatro milhões, quatrocen-
tos e sessenta e cinco mil, novecentos e treze reais e quarenta centavos).
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de organiza-
ção de filas e locação de 50 (cinquenta) tendas e 2.400 (dois mil e quatro-
centos) cadeiras para montagem de infraestrutura de apoio aos clientes do 
Banpará, relativos aos Pagamentos dos programas assistenciais do Estado 
do Pará, com cláusula de rescisão antecipada a qualquer tempo e com 
cessar da emergência, com a finalidade de resguardar a saúde e a integri-
dade física de funcionários e clientes/beneficiários expostos aos riscos de 
contaminação do coVid-19.
fundamento legal: artigo 29, inciso VX da lei nº 13.303/16 e artigo  4º 
da lei nº 13.979/2020.
contratado:  lEP MUSic ProdUcoES, GraVacoES E EdicoES MUSicaiS lTda
Endereço: avenida rio Branco, 226 – Bairro:  centro
cEP:  20.090-001  rio de Janeiro/rJ
Telefone: (21) 7822-2977
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 661493

.

.

oUtras MatÉrias
.

credeNciaMeNto Nº 002/2020
o BaNPará S/a, por meio da cPl, comunica o resultado do credenciamen-
to e homologação superior, conforme abaixo:
• ATIVA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA
• NUMBER ONE RECUPERADORA DE CRÉDITO LTDA
Marina furtado
Membro da cPl

Protocolo: 661406

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 0527 de 27 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/570991.
rESolVE:
i – EXclUir, o nome da servidora daNiElE PoNTES alVES, matrícula nº 
57206612/1, da Portaria coletiva nº 0033/ 17.02.2020, publicada no doE 
nº 34.132 de 03/03/2020.
II – REMOVER, a contar de 25/08/2020, para fins de regularização fun-
cional, a servidora daNiElE PoNTES alVES, cargo TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM, matrícula n° 57206612/1, do HoSPiTal rEGioNal - aBElardo 
SaNToS para o HoSPiTal rEGioNal - caMETá.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 27.05.2021.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira.
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE.

Protocolo: 661399
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errata
.

errata
Fica retiFicado Na Portaria N° 1870 de 15/12/1986, QUE ad-
MiTiU a SErVidora idErliNa SoUSa diaS, Para fiNS dE rEGUlariZa-
ÇÃo fUNcioNal, o SEGUiNTE;
oNde se LÊ: idErliNa SoUZa diaS.
Leia-se: idErliNa SoUSa diaS.
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: 661474
errata
Fica retiFicado Na Portaria N° 402 de 04/08/1982, QUE dE-
SiGNoU a SErVidora Maria coNcEiÇÃo dE SoUZa oliVEira Para 
rESPoNdEr PEla cHEfia do cENTro dE SaÚdE dE SaNTo aNTÔNio do 
TaUá, Para fiNS dE rEGUlariZaÇÃo fUNcioNal, o SEGUiNTE;
oNde se LÊ: Maria da coNcEiÇÃo dE SoUZa oliVEira.
Leia-se: Maria coNcEiÇÃo dE SoUZa oliVEira.
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: 661438

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto nº 02/2021- coNtrato: 60.19-
Processo nº 2021/506718
ParTES: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa e a Eco- EMPrESa 
dE coNSUlToria orGaNiZaÇÂo EM SiSTEMa E EdiToraÇÂo lTda.
oBJETo do coNTraTo: Prestação de serviços de tecnologia da informa-
ção para implantação, evolução, manutenção, treinamento e suporte dos 
sistemas de Regulação, demandas judiciais e gestão de compras estoque.
oBJETo do aPoSTilaMENTo:  inclusão na dotação orçamentária do Pro-
jeto Atividade: 8238 / 8309, Elemento de Despesa: 339040 e das fontes 
de recurso: 0149 / 0349.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 65,  8 da lei federal nº 8.666/1993.
daTa do aPoSTilaMENTo: 28/05/2021
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
Adjunto de Gestão Administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 661375

.

.

FÉrias
.

Portaria N.º 722 de 28 de Maio de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, considerando o processo 2020/785088,
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora lUciaNa 
BEZErra BarBoSa BarroS, identidade funcional nº 54190106-1, ocu-
pante do cargo de odoNToloGo, lotada no Hospital Universitário João 
de Barros Barreto, no período de 01 de Junho de 2021 a 30 de Junho de 
2021, referente ao período aquisitivo de 20 de abril de 2020 a 19 de abril 
de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 28.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria N.º 723 de 28 de Maio de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, considerando o processo 2020/785088,
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor MicHEl 
SilVa BarroS, identidade funcional nº 54189804-1, ocupante do cargo 
de odoNToloGo, lotado no Hospital Universitário João de Barros Barreto, 
no período de 01 de Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021, referente ao 
período aquisitivo de 20 de abril de 2020 a 19 de abril de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 28.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 661429
Portaria Nº. 724 de 28 de Maio de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
considerando o processo de nº 2021/364361
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora Maria dE 
JESUS SoarES dE SoUZa id. funcional nº 5304598-2, ocupante do cargo 
Técnico de Enfermagem, lotado no 11° crs/Marabá no período de 14 de 
Junho de 2021 a 13 de Julho de 2020, referente ao período aquisitivo de 

22 de outubro de 2015 a 21 de outubro de 2016, concedidas através da 
Portaria individual nº 657 de 14.05.2021, publicado no doE nº. 34.585 de 
17.05.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 28.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 661436

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 036/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 045/SESPa/2020, Processo nº 2020/36805, homologado pelo 
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa/SESPA no dia 04/05/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.574 de 06/05/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos, para atendimento de pacientes oriundos de demandas administra-
tivas, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
ViGÊNcia: 31/05/2021 a 30/05/2022.
EMPrESa: oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES E 
ONCOLOGICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/
Mf sob nº 04.307.650/0015-30, inscrição Estadual nº 128897, com sede 
na Praça agrícola la Paz Tristante, nº 144, Parte 2, industrial anhan-
guera, osasco – SP, cEP: nº 06276-035 – Tel: (11) 2185-3440/3437/ 
3431/8171/7601/3436, E-mail: licitacoes@oncoprod.com.br, neste ato 
representada pelo Sra. MariaNa lUcci dE oliVEira, portadora do rG. 
28.797.194-6 e do cPf/Mf nº. 269.059.828-06.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.
06 riociGUaTE 0,5 MG comprimido 2.352 r$ 154,75
07 riociGUaTE 1,0 MG comprimido 2.352 r$ 154,75
08 riociGUaTE 1,5 MG comprimido 2.352 r$ 154,75
09 riociGUaTE 2,0 MG comprimido 2.352 r$ 154,75
10 riociGUaTE 2,5 MG comprimido 2.352 r$ 154,75

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 661715
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 037/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 045/SESPa/2020, Processo nº 2020/36805, homologado pelo 
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa/SESPA no dia 04/05/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.574 de 06/05/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos, para atendimento de pacientes oriundos de demandas administra-
tivas, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
ViGÊNcia: 31/05/2021 a 30/05/2022.
EMPRESA: UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA., pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 21.595.464/0001-68, inscrição Estadual 
nº 06.436075-0, com sede na rua francisco José albuquerque Pereira, 
nº 1085, Cajazeiras, Fortaleza-CE, CEP nº 60.864-520 – Tel: (081) 3472-
7201, E-mail: licitacao@uniceara.com.br, representada pelo Sr. cHriSTiaN 
MENEZES olVEira TaVarES, portador do rG nº 90013006830 - SSP/cE e 
do cPf/Mf nº 484.301.613-68.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

01 ariPiPraZol 15MG comprimido 10.000 r$ 1,90

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 661723
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 038/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 045/SESPa/2020, Processo nº 2020/36805, homologado pelo 
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa/SESPA no dia 04/05/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.574 de 06/05/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos, para atendimento de pacientes oriundos de demandas administra-
tivas, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
ViGÊNcia: 31/05/2021 a 30/05/2022.
EMPrESa: ESPiriTo SaNTo diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTala-
RES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
28.911.309/0001-52, inscrição Estadual nº 083.361.84-7, com sede na 
rua Serra Negra, nº 78, Galpão 02, Praia do Morro, Guarapari-ES, cEP: 
29.216-560, Tel.: (027) 3261-1877, E-mail: espiritosantohospitalares@
gmail.com, neste ato representada pelo Sr. EriVElTo SilVa dal col, por-
tador do rG nº 1.138.330 SSP/ES do cPf/Mf nº 070.938.597-80.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.
04 MicofENolaTo dE MofETila 500 MG comprimido 100.000 r$ 3,75
05 MicofENolaTo dE SÓdio 360 MG comprimido 10.000 r$ 4,80

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 661729
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eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 039/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 045/SESPa/2020, Processo nº 2020/36805, homologado pelo 
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa/SESPA no dia 04/05/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.574 de 06/05/2021.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos, para atendimento de pacientes oriundos de demandas administra-
tivas, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
ViGÊNcia: 31/05/2021 a 30/05/2022.
EMPrESa: a J coMÉrcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS E ProdUToS 
HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/
Mf sob nº 32.137.731/0001-70, inscrição Estadual nº 15.625.174-4, com 
sede na avenida rômulo Maiorana, nº 1792-a, Marco, Belém-Pa, cEP nº 
66093-005 – Tel. (091) 3353-8889, (091) 99295-3290, (091) 98356-
3301, E-mail: ajhopitalar@gmail.com, neste ato representada pelo Sr. FÁ-
Bio caSTro BarBoSa, portador do rG nº 4762847 Pc/Pa e do cPf/Mf 
nº 844.060.542-00.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.
02 aZaTioPriNa 50MG comprimido 50.000 r$ 0,72

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 661733

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 360 de diária de 28/05/2021.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar monitoramento e investigação in loco sobre inspeção e 
cadastramento  de batedores de açaí em relação ao agravo de dca.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São domingos do capim - Brasil/ Período: 07 e 08/06/2021. Nº 
de diárias: duas meias diárias.
Servidores: Maria do Socorro Portela de Jesus | cPf: 740.937.622.87 | 
Matrícula: 57205650/ cargo: agente de Endemias.
José Moacir Modesto dos reis | cPf: 108.111.172-00 |  Matrícula: 106810-
1  |  cargo: agente de Vigilância Sanitária.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 661444
Portaria Nº 361 de diária de 28/05/2021.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir servidores que irão realizar monitoramento e investi-
gação in loco sobre inspeção e cadastramento de batedores de açaí em 
relação ao agravo de dca.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São domingos do capim – Pa, Brasil.
Período: 07 /06/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Sergio da costa carvalho
cPf: 104.639.682-04
Matrícula: 1036585
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 661449
Portaria Nº 362 de diária de 28/05/2021.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir servidores que irão realizar monitoramento e investi-
gação in loco sobre inspeção e cadastramento de batedores de açaí em 
relação ao agravo de dca.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São domingos do capim – Pa, Brasil.
Período: 08 /06/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Waldocelys Pereira Manos Moraes
cPf: 410.549.542-91
Matrícula: 57206406-1
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 661453
Portaria Nº 363 de diária de 28/05/2021.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: discutir e apresentar ocorrências recentes, referentes ao cumpri-
mento do objeto do Termo de Fomento, junto ao GT CC e DDRA/DOASGE/
SESPa, tendo em vista o encerramento do seu prazo de vigência até 30 
de maio de 2021.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Belém – Pa- Brasil/ Período: 28/05/2021. Nº de diárias: meia 
diária.
Servidora: ana Paula Nogueira de Souza | cPf: 147.337.652-15 | Matrícu-
la: 52340182/ cargo: Enfermeira.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 661468

Portaria Nº 350 de diária de 28/05/2021.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir o servidor Geofram Pimentel que irá realizar monitora-
mento e avaliação dos sistemas de informação SisPNcd, SiES E locali-
dadE no município de Marapanim.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Marapanim – Pa, Brasil.
Período: 07 e 08/06/2021. Nº de diárias: duas meias diárias.
Servidor: cícero alves ferreira
cPf: 108.102.502-68
Matrícula: 0478954
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 661377
Portaria Nº 353 de diária de 28/05/2021.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar monitoramento , avaliação dos Sistemas de Informações 
SiSPNcd,SiES, localidadE e forMSUS, no município de São João da 
Ponta, referente ao 2º ciclo de 2021.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São João da Ponta - Brasil/ Período: 11 e 14/06/2021. Nº de di-
árias: duas meias diárias.
Servidor: Geofram da costa Pimentel | cPf: 320.005.882-04 | Matrícula: 
5144930/ cargo: datilógrafo
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 661370
Portaria Nº 356 de diária de 28/05/2021.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar monitoramento , avaliação dos Sistemas de Informações 
SiSPNcd,SiES, localidadE e forMSUS, no município de Terra alta, refe-
rente ao 2º ciclo de 2021.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Terra alta - Brasil/ Período: 15 e 16/06/2021. Nº de diárias: duas 
meias diárias.
Servidor: Geofram da costa Pimentel | cPf: 320.005.882-04 | Matrícula: 
5144930/ cargo: datilógrafo
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 661373
Portaria Nº 358 de diária de 28/05/2021.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar monitoramento , avaliação dos Sistemas de Informações 
SiSPNcd,SiES, localidadE e forMSUS, no município de São francisco 
do Pará, referente ao 2º ciclo de 2021.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São francisco do Pará - Brasil/ Período: 17 e 18/06/2021. Nº de 
diárias: duas meias diárias.
Servidor: Geofram da costa Pimentel | cPf: 320.005.882-04 | Matrícula: 
5144930/ cargo: datilógrafo
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 661374
Portaria Nº 349 de diária de 28/05/2021.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar monitoramento , avaliação dos Sistemas de Informações 
SiSPNcd,SiES, localidadE e forMSUS, no município de Marapanim, re-
ferente ao 2º ciclo de 2021.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Marapanim- Brasil/ Período: 07 e 08/06/2021. Nº de diárias: 
duas meias diárias.
Servidor: Geofram da costa Pimentel | cPf: 320.005.882-04 | Matrícula: 
5144930/ cargo: datilógrafo
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 661367
Portaria Nº 351 de diária de 28/05/2021.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar monitoramento , avaliação dos Sistemas de Informações 
SiSPNcd,SiES, localidadE e forMSUS, no município de curuçá, refe-
rente ao 2º ciclo de 2021.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: curuçá - Brasil/ Período: 09 e 10/06/2021. Nº de diárias: duas 
meias diárias.
Servidor: Geofram da costa Pimentel | cPf: 320.005.882-04 | Matrícula: 
5144930/ cargo: datilógrafo
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 661368
Portaria Nº 352 de diária de 28/05/2021.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir o servidor Geofram Pimentel que irá realizar monitora-
mento e avaliação dos sistemas de informação SisPNcd, SiES E locali-
dadE no município de curuçá.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: curuçá – Pa, Brasil.
Período: 09 e 10/06/2021. Nº de diárias: duas meias diárias.
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues
cPf: 689.018.952-34
Matrícula: 57205648
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 661388
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Portaria Nº 354 de diária de 28/05/2021.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir o servidor Geofram Pimentel que irá realizar monitora-
mento e avaliação dos sistemas de informação SisPNcd, SiES E locali-
dadE no município de São João da Ponta.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São João da Ponta – Pa, Brasil.
Período: 11/06/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Waldocelys Pereira Manos Moraes
cPf: 410.549.542-91
Matrícula: 57206406-1
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 661391
Portaria Nº 355 de diária de 28/05/2021.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir o servidor Geofram Pimentel que irá realizar monitora-
mento e avaliação dos sistemas de informação SisPNcd, SiES E locali-
dadE no município de São João da Ponta.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São João da Ponta – Pa, Brasil.
Período: 14/06/2021. 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: 661392
Portaria Nº 357 de diária de 28/05/2021.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir o servidor Geofram Pimentel que irá realizar monitora-
mento e avaliação dos sistemas de informação SisPNcd, SiES E locali-
dadE no município de Terra alta.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Terra alta – Pa, Brasil.
Período: 15 e 16/06/2021. Nº de diárias: duas meias diárias.
Servidor: Sérgio da costa carvalho
cPf: 104.639.682-04
Matrícula: 1036585
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 661394
Portaria Nº 359 de diária de 28/05/2021.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir o servidor Geofram Pimentel que irá realizar monitora-
mento e avaliação dos sistemas de informação SisPNcd, SiES E locali-
dadE no município de São francisco do Pará.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São francisco do Pará – Pa, Brasil.
Período: 17 e 18/06/2021. Nº de diárias: duas meias diárias.
Servidor: Benedito José de lima da Silva
cPf: 233.862.232-49
Matrícula: 5705304
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 661397

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

Portaria Nº 237 23 de aBriL 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: de realizar coleta de dados juntamente com a equipe em campo 
a respeito da campanha do covid-19 e influenza, e realizar a inserção dos 
dados de ambas campanhas no Si-PNi.
origem: capanema/Pa - destino (s): BoNiTo/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
Hérica Priscila da Nóbrega Silva 5946836-1 comissionado
isadora Maria landim Santos 5955662-1 Enfermeira

Hurted Martins Batista 5955660-1 a. administrativo

Período: 18 a 21/05/2021 Quantidade: 3,5 (três e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 238 23 de aBriL 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, de realizar coleta de da-
dos juntamente com a equipe em campo a respeito da campanha do co-
vid-19 e influenza, e realizar a inserção dos dados de ambas campanhas 
no Si-PNi.
origem: capanema/Pa – destino (s): BoNiTo/Pa

Nome do Servidor Matrícula  

João Sousa da Silva 0505236 Motorista

Período: Período: 18 a 21/05/2021 Quantidade: 3,5 (três e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 660918

Portaria Nº 279 18 de Maio 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: de realizar acompanhamento e avaliação dos contratos dos labo-
ratórios laBoraTÓrio dE aNaliSE clÍNicaS dE BraGaNÇa, iNSTiTUTo 
MÉdico dE BraGaNÇa-iMEB e clÍNica UlTraPrEVEN, referente ao mês 
de abril de 2021.
origem: capanema/Pa - destino (s): BraGaNÇa/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
antônio Marcos Souza de lima 57190457-1 farmacêutico

Silviane de Sousa Soares 5723037-1 Tec. de Enfermagem

Período: 18 a 21/05/2021 Quantidade: 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 661006
Portaria Nº 270 14 de Maio 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: reunir com servidores da SESPA lotados nas unidades sob juris-
dição deste 4º CRS e suas chefias imediatas para expor e sanar possíveis 
dúvidas referentes a regulamentação do fracionamento das férias, a pos-
sibilidade quanto a execução de trabalho remoto, bem como, os trâmites 
de documentação necessária para o setor de recursos Humanos/4ºcrS. 
origem: capanema/Pa - destino (s): e augusto correa/Bragança/Bonito/
Nova/Timboteua/ourém/Peixe Boi/Primavera/Quatipurú, Santarém Novo/
Santa luzia/São João de Pirabas/Tracuateua/Viseu/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
alex Willis lucas de freitas 5897517-1 ag. administrativo
ana Maria de frança Santos 5326621-1 Tec. Enfermagem

Período: 24 a 28/05 e 31/05 a 02/06/2021 Quantidade: 4,5 (quatro e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 271 14 de Maio 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, irão reunir com servi-
dores da SESPA lotados nas unidades sob jurisdição deste 4º CRS e suas 
chefias imediatas para expor e sanar possíveis dúvidas referentes a regu-
lamentação do fracionamento das férias, a possibilidade quanto a execução 
de trabalho remoto, bem como, os trâmites de documentação necessária 
para o setor de recursos Humanos/4ºcrS.
origem: capanema/Pa – destino (s): augusto correa/Bragança/Bonito/
Nova Timboteua/ourém/Peixe Boi/Tracuateua/Viseu/Pa

Nome do Servidor Matrícula  
luiz Maria alves felipe filho 57206795-1 Motorista

Período: Período: 24 a 28/05/2021 Quantidade 3,0 (três) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 272 14 de Maio 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, irão reunir com servi-
dores da SESPA lotados nas unidades sob jurisdição deste 4º CRS e suas 
chefias imediatas para expor e sanar possíveis dúvidas referentes a regu-
lamentação do fracionamento das férias, a possibilidade quanto a execução 
de trabalho remoto, bem como, os trâmites de documentação necessária 
para o setor de recursos Humanos/4ºcrS.
origem: capanema/Pa – destino (s): Primavera/Quatipurú/Santarém 
Novo/Santa luzia/São João de Pirabas/Pa

Nome do Servidor Matrícula  
orivaldo ramos da Silva 5159164-1 Motorista

Período: Período: 31/05 a 02/06/2021 Quantidade: 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 661029
Portaria Nº 273 14 de Maio 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: proceder com a Avaliação de Desempenho Individual dos servi-
dores do Ministério da Saúde cedidos/lotados nos municípios elencados.
origem: capanema/Pa - destino (s): augusto correa/Bragança/Nova Tim-
boteua/Peixe/ Boi/Primavera/Quatipurú/Tracuateua/Viseu/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo

Wercyleide Gomes ramos 501702 auxiliar administrativo

Período: 24 a 26/05, 28 e 31/05 Quantidade: 3,0 (três) diárias,
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 661033
Portaria Nº 262 14 de Maio 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: transportar até o LACEN amostra de água para análise com fins 
de hemodiálise a ser coletada na Policlínica, ampliação do hospital regional 
de capanema.
origem: capanema/Pa - destino (s): BElÉM/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo

antonio ismael Barros do carmo 57206704-1 ag. de controle de Endemias

Período: 20/05/2021. Quantidade: 0,5 (meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
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diÁria
Portaria Nº 263 14 de Maio 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidor, para transportar até o LA-
CEN amostra de água para análise com fins de hemodiálise a ser coletada 
na Policlínica, ampliação do hospital regional de capanema
origem: capanema/Pa – destino (s): BElÉM/Pa

Nome do Servidor Matrícula  
José Maria ferreira Galvão 0504973 Motorista

Período: Período: 20/05/2021. Quantidade: 0,5 (meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 661059

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 015 de 26 de Maio de 2021.
o diretor do 7º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 55/20.11. 2000, publicada no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
designar o servidor rui Moraes de Souza, cargo: farmacêutico, Matrícula 
nº 5760771-2, para responder interinamente pela Chefia da Divisão Técni-
ca do 7ºcrS/SESPa, no período de 31/05/2021 a 10/06/2021, por motivo 
de viagem da titular, sem ônus para a administração Pública.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de Saúde/SESPa
Portaria Nº 016 de 26 de Maio de 2021.
o diretor do 7º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 55/20.11. 2000, publicada no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
designar o servidor antônio carlos Souza e Silva, cargo: Marinheiro fluvial 
de convés, Matrícula nº 5296307/1, para responder por prazo indetermi-
nado, como agente Público de controle interno, do 7ºcrS/SESPa, sem 
ônus para a administração Pública.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor- do 7º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 661652

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 01 de 25 de Maio de 2021
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela PorTaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.
coNSidEraNdo os termos do Processo n°2021/547212
i – coNcEdEr a servidora raimunda Perpétua farias do Nascimento, cPf
439.616.902-78, matrícula: 5901810/1, cargo: Técnica em Enferma-
gem, lotada no 9ºcrS/SESPa, Suprimento de fundos no valor total de 
R$ 800,00 (oitocentos reais), o qual deverá observar a classificação orça-
mentária abaixo:
Programa de Trabalho:908338; fonte do recurso:0103; Natureza da des-
pesa:339039 Valor:r$ 800,00
ii – ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SESPa/ 9° crS, 28 de Maio de 2021.
aliNE Nair liBEral cUNHa
diretora do 9° centro regional de Saúde

Protocolo: 661483

diÁria
.

diÁria.
Portaria Nº129 de 24 de Maio 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: Fazer Vistoria nas obras do Hospital Santa Casa da Misericórdia 
e levantamentos de equipamentos adquiridos pelo convenio do fomento 
nº 02/2018.

origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Óbidos/ Pa – Brasil
Período: 14/06/2021 a 18/06/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
irnando Siqueira da Trindade
cPf: 414.772.352-72
Matrícula: 5895988
cargo: Enfermeiro
Jorge Eymar de Matos Silva,
cPf: 109.606.192-91
Matrícula: 94579/1
cargo: Eng. Sanitarista,
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 661486
Portaria Nº 132 de 24 de Maio de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: Conduzir os servidores que irão realizar levantamento Epidemio-
lógico e de estrutura física do HMS.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Prainha Pá – Brasil
Período: 07/06/2021 a 11/06/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meias)
Servidor:
ademir Quaresma ferreira
cPf:149.025.832-91
cargo: Motorista.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 661561
diÁria.
Portaria Nº131 de 24 de Maio 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: Realizar levantamento Epidemiologico e de estrutura física do HMS.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Prainha/ Pa – Brasil
Período: 07/06/2021 a 11/06/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
irnando Siqueira da Trindade
cPf: 414.772.352-72
Matrícula: 5895988
cargo: Enfermeiro
Jorge Eymar de Matos Silva,
cPf: 109.606.192-91
Matrícula: 94579/1
cargo: Eng. Sanitarista,
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 661556
Portaria de diÁria Nº 130 de 24 de Maio de 2021.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: Conduzir os servidores que irão fazer Vistoria nas obras do Hos-
pital Santa casa da Misericórdia e levantamentos de equipamentos adqui-
ridos pelo convenio do fomento nº 02/2018.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Óbidos/ Pa – Brasil
Período: 14/06/2021 a 18/06/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidor:
Edinaldo de Souza alves
cPf: 206.451.712-04
Matrícula: 500872
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 661510

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria N° 013 de 26 de Maio de 2021
a diretora do 12° centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições 
legais, através da PorTaria Nº 537/18.01.2019;
considerando as Exigências da lei federal nº 10.520/2002, da lei Estadual 
nº 6.474/2002, do decreto federal nº 5.450/2005 e do decreto Estadual 
n º 2.069/2006;
rESolVE
l - designar como Pregoeiro o servidor arMaNdo ViEira do NaSciMENTo 
para realização dos procedimentos licitatórios pelo o prazo de (01) ano.
ll – designar os Servidores abaixo relacionados, para compor a comissão 
de apoio aos Procedimentos de licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, 
conforme as necessidades e indicações do pregoeiro.
• ANNETH DA SILVA MATOS
• LUIZMAR GUILHERME DA SILVA
• DARLEY DA SILVA SANTOS
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE E cUMPra-SE
GaBiNETE da dirETora do 12º cENTro  rEGioNal dE SaÚdE/ SESPa, 
26 de Maio de 2021.
Jucirema de Souza Gomes
diretora do 12ºcrS/SESPa
Portaria – 351/20.05.2021

Protocolo: 661564
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errata
.

errata de Portaria de diÁria
Fica retiFicado Na Portaria Nº 266 de 26/05/2021, PUBLi-
cada No doe Nº 34.596 de 27/05/2021, o seGUiNte:
oNde se LÊ: “Ordenador de Despesas: Andrea Ribeiro da Cunha Câmara.”;
Leia-se: “Ordenador de Despesas: Jucirema de Souza Gomes.”.
JUcirEMa dE SoUZa GoMES
dirETora do 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE
PorTaria Nº 351/20.05.2021
errata de Portaria de diÁria
Fica retiFicado Na Portaria Nº 267 de 26/05/2021, PUBLi-
cada No doe Nº 34.596 de 27/05/2021, o seGUiNte:
oNde se LÊ: “Ordenador de Despesas: Andrea Ribeiro da Cunha Câmara.”;
Leia-se: “Ordenador de Despesas: Jucirema de Souza Gomes.”.
JUcirEMa dE SoUZa GoMES
dirETora do 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE
PorTaria Nº 351/20.05.2021
errata de Portaria de diÁria
Fica retiFicado Na Portaria Nº 268 de 26/05/2021, PUBLicada 
No doe Nº 34.596 de 27/05/2021, o seGUiNte:
oNde se LÊ: “Ordenador de Despesas: Andrea Ribeiro da Cunha Câmara.”;
Leia-se: “Ordenador de Despesas: Jucirema de Souza Gomes.”.
JUcirEMa dE SoUZa GoMES
dirETora do 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE
PorTaria Nº 351/20.05.2021

Protocolo: 661741
errata de Portaria de diÁria
Fica retiFicado Na Portaria Nº 269 de 27/05/2021, PUBLi-
cada No doe Nº 34.598 de 28/05/2021, o seGUiNte:
oNde se LÊ: “Ordenador de Despesas: Andrea Ribeiro da Cunha Câmara.”;
LEIA-SE: “Ordenador de Despesas: Jucirema de Souza Gomes.”.
JUcirEMa dE SoUZa GoMES
dirETora do 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE
PorTaria Nº 351/20.05.2021
errata de Portaria de diÁria
Fica retiFicado Na Portaria Nº 270 de 27/05/2021, PUBLi-
cada No doe Nº 34.598 de 28/05/2021, o seGUiNte:
oNde se LÊ: “Ordenador de Despesas: Andrea Ribeiro da Cunha Câmara.”;
Leia-se: “Ordenador de Despesas: Jucirema de Souza Gomes.”.
JUcirEMa dE SoUZa GoMES
dirETora do 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE
PorTaria Nº 351/20.05.2021
errata de Portaria de diÁria
Fica retiFicado Na Portaria Nº 271 de 27/05/2021, PUBLi-
cada No doe Nº 34.598 de 28/05/2021, o seGUiNte:
oNde se LÊ: “Ordenador de Despesas: Andrea Ribeiro da Cunha Câmara.”;
Leia-se: “Ordenador de Despesas: Jucirema de Souza Gomes.”.
JUcirEMa dE SoUZa GoMES
dirETora do 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE
PorTaria Nº 351/20.05.2021
errata de Portaria de diÁria
Fica retiFicado Na Portaria Nº 272 de 27/05/2021, PUBLi-
cada No doe Nº 34.598 de 28/05/2021, o seGUiNte:
oNde se LÊ: “Ordenador de Despesas: Andrea Ribeiro da Cunha Câmara.”;
Leia-se: “Ordenador de Despesas: Jucirema de Souza Gomes.”.
JUcirEMa dE SoUZa GoMES
dirETora do 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE
PorTaria Nº 351/20.05.2021

Protocolo: 661742
errata de Portaria de diÁria
Fica retiFicado Na Portaria Nº 265 de 24/05/2021, PUBLi-
cada No doe Nº 34.595 de 26/05/2021, o seGUiNte:
oNde se LÊ: “Ordenador de Despesas: Andrea Ribeiro da Cunha Câmara.”;
Leia-se: “Ordenador de Despesas: Jucirema de Souza Gomes.”.
JUcirEMa dE SoUZa GoMES
dirETora do 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE
Portaria Nº 351/20.05.2021

Protocolo: 661738
errata de Portaria de diÁria

Fica retiFicado Na Portaria Nº 257 de 24/05/2021, PUBLi-
cada No doe Nº 34.594 de 25/05/2021, o seGUiNte:
oNde se LÊ: “Ordenador de Despesas: Andrea Ribeiro da Cunha Câmara.”;
Leia-se: “Ordenador de Despesas: Jucirema de Souza Gomes.”.
JUcirEMa dE SoUZa GoMES
dirETora do 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE
PorTaria Nº 351/20.05.2021
errata de Portaria de diÁria
Fica retiFicado Na Portaria Nº 258 de 24/05/2021, PUBLi-
cada No doe Nº 34.594 de 25/05/2021, o seGUiNte:
oNde se LÊ: “Ordenador de Despesas: Andrea Ribeiro da Cunha Câmara.”;
Leia-se: “Ordenador de Despesas: Jucirema de Souza Gomes.”.
JUcirEMa dE SoUZa GoMES
dirETora do 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE
PorTaria Nº 351/20.05.2021

errata de Portaria de diÁria
Fica retiFicado Na Portaria Nº 259 de 24/05/2021, PUBLi-
cada No doe Nº 34.594 de 25/05/2021, o seGUiNte:
oNde se LÊ: “Ordenador de Despesas: Andrea Ribeiro da Cunha Câmara.”;
Leia-se: “Ordenador de Despesas: Jucirema de Souza Gomes.”.
JUcirEMa dE SoUZa GoMES
dirETora do 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE
PorTaria Nº 351/20.05.2021
errata de Portaria de diÁria
Fica retiFicado Na Portaria Nº 260 de 24/05/2021, PUBLi-
cada No doe Nº 34.594 de 25/05/2021, o seGUiNte:
oNde se LÊ: “Ordenador de Despesas: Andrea Ribeiro da Cunha Câmara.”;
Leia-se: “Ordenador de Despesas: Jucirema de Souza Gomes.”.
JUcirEMa dE SoUZa GoMES
dirETora do 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE
PorTaria Nº 351/20.05.2021
errata de Portaria de diÁria
Fica retiFicado Na Portaria Nº 261 de 24/05/2021, PUBLi-
cada No doe Nº 34.594 de 25/05/2021, o seGUiNte:
oNde se LÊ: “Ordenador de Despesas: Andrea Ribeiro da Cunha Câmara.”;
Leia-se: “Ordenador de Despesas: Jucirema de Souza Gomes.”.
JUcirEMa dE SoUZa GoMES
dirETora do 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE
PorTaria Nº 351/20.05.2021
errata de Portaria de diÁria
Fica retiFicado Na Portaria Nº 262 de 24/05/2021, PUBLi-
cada No doe Nº 34.594 de 25/05/2021, o seGUiNte:
oNde se LÊ: “Ordenador de Despesas: Andrea Ribeiro da Cunha Câmara.”;
Leia-se: “Ordenador de Despesas: Jucirema de Souza Gomes.”.
JUcirEMa dE SoUZa GoMES
dirETora do 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE
PorTaria Nº 351/20.05.2021
errata de Portaria de diÁria
Fica retiFicado Na Portaria Nº 263 de 24/05/2021, PUBLi-
cada No doe Nº 34.594 de 25/05/2021, o seGUiNte:
oNde se LÊ: “Ordenador de Despesas: Andrea Ribeiro da Cunha Câmara.”;
Leia-se: “Ordenador de Despesas: Jucirema de Souza Gomes.”.
JUcirEMa dE SoUZa GoMES
dirETora do 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE
PorTaria Nº 351/20.05.2021
errata de Portaria de diÁria
Fica retiFicado Na Portaria Nº 264 de 24/05/2021, PUBLi-
cada No doe Nº 34.594 de 25/05/2021, o seGUiNte:
oNde se LÊ: “Ordenador de Despesas: Andrea Ribeiro da Cunha Câmara.”;
Leia-se: “Ordenador de Despesas: Jucirema de Souza Gomes.”.
JUcirEMa dE SoUZa GoMES
dirETora do 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE
PorTaria Nº 351/20.05.2021

Protocolo: 661720

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

errata
No eXtrato PUBLicado Nº 34.407, de 16 de NoVeMBro de 
2020, reFereNte ao distrato de tatiaNa FraZÃo BeNtes.
oNde se LÊ:
PorTaria Nº 595/5050 – GaB/dG/Hol
Leia se:
PorTaria Nº 595/2020 – GaB/dG/Hol

Protocolo: 661761

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
4º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 076/2017-HoL
data assinatura:31/05/2021
Processo nº:2020/1042552
Justificativa: ProrroGar a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses
Vigência: 01/06/2021 a 31/05/2022
Valor Total do aditivo: r$ 378.000,00 (trezentos e setenta e oito mil reais)
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado NUTrir PrESTadora dE SErViÇoS MÉdicoS lTda
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 659965

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°067/2021 – HoL
Objeto: Aquisição de ESCADINHAS COM DEGRAUS EM TUBO INOX
data da abertura:15/06/2021
Horário: 09h (Horário de Brasília)
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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, 28 de maio de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 661685

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de coNVÊNio
Processo nº 2021/399133
daS ParTES: HoSPiTal oPHir loYola – Hol E facUldadE iNTEGrada 
BraSil aMaZoNia S/c lTda (cENTro UNiVErSiTário fiBra).
do oBJETo: a mútua cooperação entre as partes e o intercâmbio entre 
as entidades visando à concessão de estágio obrigatório supervisionado 
não remunerado no Hol, aos discentes dos cursos de odontologia, Enfer-
magem, farmácia e Nutrição (Graduação e/ou Pós Graduação) da área de 
saúde da facUldadE iNTEGrada BraSil aMaZoNia S/c lTda (cENTro 
UNiVErSiTário fiBra).
do PraZo: a vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, 
contado da data de sua assinatura.
do foro: Belém – Pará
daTa: 20/05/2021
aSSiNaTUraS:
JoEl MoNTEiro dE JESUS - dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola
VicENTE dE PaUlo TaVarES NoroNHaS – rEiTor do cENTro UNiVEr-
SiTário fiBra.
ENdErEÇo do coNVENiado: avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, Bairro 
Nazaré – Belém/Pa cEP nº 66.040-174.

Protocolo: 661631

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº 413 /2021 – cPad/Pres/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
considerando os termos da Portaria 310/2021 - cPad/PrES/fScMP, de 
04 de maio de 2021, publicada no doE nº 34.578, de 10 de maio de 
2021, referente ao Processo de Sindicância investigativa de protocolo nº 
2019/633173;
considerando os termos do Memo. Nº 81/2021- cPad/PrES/fScMP, que 
trata de solicitação de prorrogação dos prazos.
rESolVE:
i - Prorrogar, com fulcro no art. 105, § 3º da lei nº 8.972/2020, por mais 5 
( cinco) dias, a contar 29/05/2021, o prazo para a conclusão dos trabalhos 
da Sindicância investigativa de protocolo nº 2019/633173 ;
ii - designar a servidora, Sra. Sandra lúcia atanes de albuquerque, Enfer-
meira, matricula 5643619-3, para substituir a servidora, Sra. aline Sonia 
da fonseca Soares, Técnica de Enfermagem, matricula 5558635701/2, em 
razão de licença saúde da segunda.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 27 de maio de 2021.
dr. BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP.

Protocolo: 661443
Portaria Nº 416/2021 – cPad/Pres/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 e seguintes da lei nº 5.810/94, 
que impõe à autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço pú-
blico, o dever de apuração imediata do fato, mediante sindicância ou pro-
cesso administrativo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2018/527417 e seus anexos, 
que trata de suposto caso de abandono de cargo, infração capitulada no 
artigo 190, ii, da lei n.º 5.810/94, e praticada, em tese, pelo servidor 
V. M. de l., Matrícula nº 57195668/1.
rESolVE:
i - determinar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar, para apurar os fatos constantes do Processo nº 2018/527417 e seus 
anexos, que trata de suposto caso de abandono de cargo, infração capitu-
lada no artigo 190, ii, c/c o art. 191-a, todos da lei n.º 5.810/94;
ii - designar para compor a comissão de Processo administrativo dis-
ciplinar as servidoras, PaTrÍcia SUElY caValcaNTE NoNaTo, assistente 
administrativo, Matrícula n.º 57193112/1; e adriaNa lÚcia doS aNJoS 
MEirElES calaNdriNE, Enfermeira, Matrícula n.º 5855381/2, para, sob a 
presidência do primeiro, dar seguimento ao item precedente;
iii - deliberar que os membros da comissão poderão reportar-se direta-
mente às unidades e diretorias desta fundação, em diligências necessárias 
às atividades de investigação e esclarecimento;

iV - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação 
deste instrumento, para apresentação do relatório, com possibilidade de 
prorrogação, mediante justificativa.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 27 de maio de 2021.
dr. BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP.

Protocolo: 661445
Portaria Nº 384/2021 – cPad/Pres/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 e 201 seguintes da lei nº 5.810/94, 
que impõe à autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço públi-
co, o dever de apuração imediata do fato, mediante sindicância ou proces-
so administrativo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2016/364844 e seus anexos, 
que trata de suposto caso de inassiduidade habitual, infração capitulada 
no artigo 190, iii, da lei n.º 5.810/94, e praticada, em tese, pelo servidor 
l. c. d. B. c., Matrícula nº 5636213/3.
rESolVE:
i - determinar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar, para apurar os fatos constantes do Processo nº 2016/364844 e seus 
anexos, que trata de suposto caso de inassiduidade habitual, infração ca-
pitulada no artigo 190, iii, da lei n.º 5.810/94;
ii - designar para compor a comissão de Processo administrativo discipli-
nar as servidoras, adriaNa lÚcia doS aNJoS MEirElES calaNdriNE, 
Enfermeira, Matrícula nº5855381/2, JoYcE aNNE SoUZa do NaSciMEN-
To aGUiar, agente de artes Práticas, Matrícula nº 57175707/1 para, sob 
a presidência do primeiro, dar seguimento ao item precedente;
iii - deliberar que os membros da comissão poderão reportar-se direta-
mente às unidades e diretorias desta fundação, em diligências necessárias 
às atividades de investigação e esclarecimento;
iV - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação 
deste instrumento, para apresentação do relatório, com possibilidade de 
prorrogação, mediante justificativa.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 26 de maio de 2021.
dr. BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP.

Protocolo: 661439

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00804
Valor: r$ 28.480,00
data: 26/05/2021
Objeto: Aquisição de produtos saneantes.
PaE nº 2021/417238, dispensa nº 075/2021/fScMP
dotação orçamentária: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fon-
tes de recursos: 0269003264; Elemento de despesa: 339030
contratada: SaMEd iMPorTacao coMErcio E rEP. lTda, cNPJ: 
22.976.138/0001-63
Endereço: dr. anysio chaves, 853, aeroporto Velho, Santarem-Pa, cEP: 
68.030-290, telefone: (93) 3523-2087
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 661772
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00801
data: 25/05/2021
Valor: r$ 8.228,00
Objeto: Aquisição de SCALP PARA SORO Nº 19 / SCALP PARA SORO Nº 
21 / ScalP Para Soro Nº 25 /ScalP Para Soro Nº 27 / ScalP Para 
Soro Nº 23
PaE nº 2021/378855 - dispensa cotação eletrônica - compra direta n 
2021/378855
dotação orçamentária: funcional Programática: 1030215077684; fon-
te de recurso: 0349008725; Elemento de despesa: 339030
contratada: alfaMEd coMErcial lTda; cNPJ: 02.275.673/0001-80
Endereço: av. Marques de Herval n. 2106, Bairro: Pedreira, Belém-Pa, cep: 
66.087-320, telefone: (91) 3277-2744
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 661748
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00802
Valor: r$ 3.360,00
data: 26/05/2021
Objeto: Aquisição de CURATIVO HIPOALERGENICO, EM POLIURETANO, 
ESTEril, 5X5cM.
PaE nº 2021/557684, dispensa nº 073/2021/fScMP
dotação orçamentária: funcional Programática: 1030215078288; fontes 
de recursos: 0269008053; Elemento de despesa: 339030
contratada: GUilBEr farMacEUTica coMErcio lTda, cNPJ nº 
01.399.246/0001-40
Endereço: Passagem Bom Sossego, Numero 20 -centro, ananindeua-
Pa, cep: 67.030-245, telefone: (91) 3282-0788
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 661760
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iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00807
Valor: r$ 56.745,00
data: 27/05/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURG. LATEX, ESTERIL, DESC., PO BIO-
aB., Nr. 7,0/7,5/8,0l
PaE nº 2021/502147, dispensa nº 062/2021/fScMP
dotação orçamentária: funcional Programática: 10.302.1507.7684; fonte 
de recurso: 0149008950; Elemento de despesa: 339030
contratada: f.cardoSo E cia lTda, cNPJ: 04.949.905/0001-63
Endereço: rua Joao Nunes de Souza, Br 316 KM 8, Nº 125, ananindeua-
Pa, cEP: 67.033-030, telefone: (91) 3202-1344
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 661753
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00800
Valor: r$ 39.000,00
data: 18/05/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA, DESC ARTAVEL, 20ML
PaE nº 2021/529138, dispensa nº 072/2021/fScMP
dotação orçamentária: funcional Programática: 1030215077684; fontes 
de recursos: 0149008950; Elemento de despesa: 339030
contratada: f.cardoSo E cia lTda, cNPJ: 04.949.905/0001-63
Endereço: rua Joao Nunes de Souza, Br 316 KM 8, Nº 125, ananindeua-
Pa, cEP: 67.033-030, telefone: (91) 3202-1344
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 661757

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 384/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 28 de maio de 2021.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o Memorando nº 001/2021-cafiN, referente a substituição 
de assinatura da diretoria de administraçao e finanças;
rESolVE:
i -  dESiGNar a servidora rosana Santos Brandão, coordenadora admi-
nistrativa e financeira, matrícula nº 2019531/1, à realizar assinaturas para 
fins de movimentações bancárias, em substituição ao servidor Dr. Paulo 
andre castelo Branco Bezerra, Presidente da fundação centro de Hemo-
terapia e Hematologia do Pará no período de 01 de junho de 2021 a 15 de 
junho de 2021.
ii -  dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará – HEMoPA, 28 de junho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 661665
Portaria Nº 385/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 28 de maio de 2021.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o Memorando nº 001/2021-cafiN, referente a substituição 
de assinatura da diretoria de administraçao e finanças;
rESolVE:
i -  dESiGNar a servidora rosana Santos Brandão, coordenadora admi-
nistrativa e financeira, matrícula nº 2019531/1, à realizar assinaturas para 
fins de movimentações bancárias, em substituição a servidora Taissa Vieira 
Amador, Diretora de Administração e Finanças, no período de 16 de junho 
de 2021 a 30 de junho de 2021.
ii -  dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará – HEMoPa, 28 de maio de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 661659

.

.

errata
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2021

a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 221/2021-aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 30/03/2021, torna público a HOMOLOGAÇÃO da Adjudicação referente 
ao Processo 2020/713947 - Pregão Eletrônico nº 015/2021 para aquisição 
de medicamentos para uso no tratamento de pacientes nos ambulatórios 
da fundação HEMoPa para as seguintes empresas:

1) f cardoSo e cia lTda. cNPJ: 04.949.905/0001-63 com Proposta no 
Preço Total de r$ 101.333,10 (cento e um mil trezentos e trinta e três 
reais e quatro centavos) para os iTENS: 02, 03, 04, 05, 08, 12, 13, 20, 28, 
31, 32, 35, 38, 41, 68, 69, 71, 85, 88, 89, 90 e 92.
2) NorTEMEd diSTriBUidora dE ProdUToS MEdicoS lTda. cNPJ: 
05.048.534/0001-01 com Proposta no Preço Total de r$ 5.248,00 (cinco 
mil duzentos e quarenta e oito reais) para os iTENS: 11, 14, 17, 33, 39, 
55, 56, 78, 79 e 86.
3) M M loBaTo coMErcio E rEPrESENTacoES lTda. cNPJ: 
05.109.384/0001-07 com Proposta no Preço Total de r$ 20.336,00 (Vinte 
mil trezentos e trinta e seis reais) para os iTENS: 01, 06, 19, 40, 52, 58 e 70.
4) droGafoNTE lTda. cNPJ: 08.778.201/0001-26 com Proposta no Preço 
Total de r$ 29.431,00 (Vinte nove mil quatrocentos e trinta e um reais) 
para os iTENS: 09, 26, 60, 77 e 82.
5) MEdic lifE diSTriBUidora dE MEdicaMENToS EirEli, cNPJ: 
31.030.858/0001-22 com Proposta no Preço Total de r$ 3.845,00 (Três 
mil oitocentos e quarenta e cinco reais) para os iTENS: 61 e 81.
6) a J coMErcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoSP. 
cNPJ: 32.137.731/0001-70 com Proposta no Preço Total de r$ 7.900,00 
(Sete mil e novecentos reais) para o iTEM 18.
7) PolYMEdH. EirEli. cNPJ: 63.848.345/0001-10 com Proposta no Preço 
Total de r$ 18.784,00 (dezoito mil setecentos e oitenta e quatro reais) 
para os iTENS: 15, 16, 29, 50, 53, 54, 59, 62, 66, 74, 75, 76, 80, 83 e 87.
iTENS dESErToS: 7, 10, 34, 36, 42, 49, 57, 65 e 93.
onde se lê: iTENS fracaSSadoS: 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 37, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 51, 63, 64, 67, 72, 73, 79, 84 e 91. Publicado no diário 
Oficial nº 34.596 de 27.05.2021
Leia-se: iTENS fracaSSadoS: 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 37, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 51, 63, 64, 67, 72, 73, 84 e 91.
os autos do Processo administrativo Nº 2020/713947 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 26 de maio de 2021.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 661664

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 037/2021
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE ProdUToS dEScarTáVEiS Para aTENdEr aS 
NEcESSidadES da fUNdaÇÃo HEMoPa SEdE E HEMorrEdE, PElo PErÍ-
odo dE 12 (doZE) MESES.
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 15/06/2021
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Hora: 09h00min Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 103021507829300000 e 10122129783380000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 661610

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 322, de 27 de Maio de 2021.
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gas-
par Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho de 2020.
Processo administrativo Eletrônico nº 2021/590314.
rESolVE;
rEMoVEr os servidores abaixo relacionados, para os respectivos setores 
conforme o quadro descritivo abaixo, para fins de ajuste funcional. 

Matricula Nome Setor de atual Setor de remoção data da 
remoção

5911507/4 aNNY NaYara BarroS Garcia Serviço de clínica 
Médica

diretoria assistencial/
Nir 01/09/2020

57197324/1 Socorro dE NaZarE Maia ViEira diaS Serviço de clínica 
cirúrgica

diretoria assistencial/
Nir 01/10/2020

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV

Protocolo: 661634
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ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 17/2021
Valor: r$ 159.600,00 (cENTo E ciNQUENTa E NoVE Mil E SEiScENToS rEaiS)
Objeto: Contratação de empresa especializada para ministrar o Curso de 
oxigenação por Membrana Extracorpórea- EcMo- MÓdUlo ii aos servidores 
médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, perfusionistas e afins que atuem na 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna - fPEHcGV.
Data de Ratificação: 25/05/2021
fundamento legal: art. 25, caput, da lei nº. 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.7684
Natureza da despesa: 339039
fonte do recurso: 0149008950
origem do recurso Estadual
coNTraTado
contratado: BiaNca ParacaMPoS BarroS MENdoNca 74035665215
Endereço: Tv. antônio Baena, nº 07, Pedreira.
cEP 66.085-055
E-Mail: atendimento@proattivi.com.br
Telefone: (91) 4042-1524
ordenador: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 661434

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria n° 28 de Maio de 2021
a diretora do Hospital regional de cametá, no uso das atribuições que lhe 
foram conferidas pela PorTaria Nº 704/2021 – ccG de 06 de Maio de 
2021, publicado no doE nº 34.576 de 07 de Maio de 2021, considerando 
o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013
rESolVE: designar o Servidor JUaNil doS SaNToS MoNTEiro, Matri-
cula: 57205456-1, e seu suplente o servidor JoSÉ adElErMo c. rodri-
GUES, Matricula: 57206620-1para acompanhar e fiscalizar o seguinte con-
trato: coNTraTo Nº 004/2021 - PolY-SaM cENTro dE MaNUTENÇÃo dE 
aUToMoVEiS lTda.
oBJETo Serviço de Manutenção Preventiva com trocas de peças em am-
bulância Marca: fiaT Modelo: doBlo, Placa: NSr5596, pertencente a este 
Hospital regional de cametá, por um período de 180 (cento e oitenta) dias.
ViGÊNcia: Vigência do contrato: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data de sua assinatura 
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Elizete carvalho da Veiga
diretora do Hrc

Protocolo: 661582

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo 004/2021 - Hrc
contratante: HoSPiTal rEGioNal dE caMETá
contratada: Poli-SaM cENTro dE MaNUTENÇÃo dE aUToMoVEiS. cNPJ: 004-
942-232-43. Modalidade: despensa de licitação n°. 004/2020 – Hrc/SESPa.
Objeto: Contratação de empresa para realizar Serviço de Manutenção Pre-
ventiva com trocas de peças em ambulância Marca: fiaT Modelo: doBlo, 
Placa: NSr5596, pertencente a este Hospital regional de cametá.
Valor Global: r$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais).
dotação orçamentária:  PTrES: 908288c, NaTUrEZa dE dESPESa: 3390-
39, foNTE: 0103000000.
Vigência do contrato: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua 
assinatura

Protocolo: 661579

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 263 de 28 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal daS clÍNicaS GaSPar ViaNa EM BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM /Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
JaNaildES PErEira dE SoUSa – MaT. 54185704-3, ENfErMEira
Nº 3.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 24 À 27/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Protocolo: 661792

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 045/2021-dir/Hrs de 27 de Maio de 2021
a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 210/2021-ccG, de 
08 de fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021, e;
coNSidEraNdo o art. 18, i, da lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o 
qual se refere à fase preparatória do processo licitatório, que é caracteriza-
da pelo planejamento, o qual deve compreender, dentre outros elementos, 
o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de referência;
coNSidEraNdo o previsto nos incisos i e ii, do art. 8º, do decreto Esta-
dual nº 534/2020, que trata da regulamentação da licitação, na modalida-
de pregão, na forma eletrônica;
coNSidEraNdo a instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017 que 
dispõe, com fulcro no inciso iii, art. 21, sobre o procedimento de de-
signação formal da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) pela 
autoridade competente, para a condução dos trabalhos de elaboração do 
planejamento de contratação;
CONSIDERANDO os Documentos de Oficialização de Demanda (DOD), 
constantes dos autos do processo nº 2021/560945;
rESolVE:
Art. 1º Aprovar os Documentos de Oficialização de Demanda (DOD), apre-
sentados no Processo Nº 2021/560945.
art. 2º designar os servidores abaixo relacionados para compor a equipe 
de Planejamento para a contratação de empresa especializada no forneci-
mento de medicamentos, com o escopo de atender às necessidades deste 
Hospital regional de Salinópolis/SESPa, pelo período de doze (12) meses, 
sob a coordenação do primeiro:

SErVidor carGo/fUNÇÃo claSSificaÇÃo MaTrÍcUla

Mayara Thayse de oliveira Pimentel Enfermeira/coordenação de 
Enfermagem integrante demandante 5855688-1

luis otávio alves Neves farmacêutico Bioquímico integrante demandante 5471648-3

Maria Karem dos Santos fernandes administradora/Gestão de 
contratos integrante administrativo 57211829-2

Parágrafo único - As atribuições da Equipe de Planejamento da Contratação 
se referem à elaboração dos artefatos de planejamento, quais sejam: Estu-
do Técnico Preliminar (ETP) e Termo de referência (Tr).
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e encerrar-
se-á com a publicação do resultado de julgamento após adjudicação e 
homologação do certame licitatório.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Salinópolis, 27 de Maio de 2021.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 661767

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 19/2020.
oBJETo: Pavimentação da rodovia Pa-448, com extensão de 27,00 km, 
trecho: Entr. Br-308 (km 9,0) / Entr. Br-308 (km 30), na região de inte-
gração do caetés, sob a Jurisdição do 2° Núcleo regional.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da concorrência Pública 
nº 019/2020 – SETraN.
Vencedora: coNSTrUaMEc – coNSTrUo aGricUlTUra MEcaNiZada S/a.
Valor: r$ 28.131.877,53 (Vinte e oito milhões, cento e trinta e um mil, 
oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos).
Belém, 28 de maio de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l – SETraN

Protocolo: 661446
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diÁria
.

tornar sem efeito a  Publicação de Portaria de diária nº 081 de 
25/05/2021,  publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.596 de 
27/05/2021;
Servidor: adler Gerciley almeida da Silveira id.funcional 5945603/8;
cargo: Secretário de Estado de Transportes - SETraN

Protocolo: 661508
Portaria N° 084 de 28 de Maio de 2021
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PORTARIA Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, republicada 
no doE nº 33.817 de 06.03.2019, e considerando o disposto no art. 145 
da lei nº 5.810 de 24/01/1994, e os termos do PaE nº 2021/543728, 
referente a SVS nº 16/2021;
resolve:
coNcEdEr, de acordo com a legislação vigente, e autorizar o pagamento 
correspondente às diárias ao servidor, conforme abaixo relacionado:
NoME: adler Gerciley almeida da Silva
carGo: Secretário de Estado de Transportes
1. fUNcioNal: 5945603/8
PEriodo: 18/05/2021
oriGEM: Belém
dESTiNo: Belém/afuá/Belém.
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 (meia)
Valor ToTal: r$ 138,03 (cento e trinta e oito reais e três centavos)
oBJETiVo:
acompanhar o Governador em assinatura de convênio na cidade de afuá.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 28/05/2021
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 661667

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 063/2021-GP, de 28 de  Maio de 2021.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
i- conceder em nome do servidor oSiaS fUrTado BarroS JUNior, Ma-
trícula: 5903600, cPf: 597.994.122-34 e ocupante do cargo de SUPErVi-
Sor ii, Suprimento de fundos no valor de r$ 2.000,00 (doiS Mil rEaiS), 
em virtude da necessidade de efetuar despesas de pronto pagamento.
ii- a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte Classificação Orçamentária:
26.122.1297.8338 – 339039- 0101 -r$ 2.000,00 – Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica.
iii- Prazo para aplicação: Trinta (30) dias a contar da data de emissão da 
ordem Bancária.
iV- Para prestação de contas: Quinze (15) dias subsequentes à aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 28 de maio de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 661489
Portaria Nº 062/2021-GP, de 28 de  Maio de 2021.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
i- conceder em nome do servidor caio MUNiZ riBEiro, Matrícula: 5913911, 
cPf: 802.085.922.53 e ocupante do cargo de adMiNiSTrador dE PorTo, 
Suprimento de fundos no valor de r$ 800,00 (oiTocENToS rEaiS), em vir-
tude da necessidade de efetuar despesas de pronto pagamento.
ii- a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte Classificação Orçamentária:
26.784.1486.8496 – 339030- 0101 -r$ 800,00 – Material de consumo.
iii- Prazo para aplicação: Trinta (30) dias a contar da data de emissão da 
ordem Bancária.
iV- Para prestação de contas: Quinze (15) dias subsequentes à aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 28 de maio de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 661481

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 157 de 27 de Maio de 2021
a dirETora adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira,  no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas,
considerando o processo nº2021/550666;
r E S o l V E:
coNcEdEr licença saúde ao servidor, WEYNEr NaSciMENTo PiNTo, mat. 
22780/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de agropecuária, no 
período de 10/02/2021 a 10/05/2021, conforme laudo médico nº 74484.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
TiMara dE SoUZa MiraNda
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 661428
Portaria Nº 157 de 27 de Maio de 2021
a dirETora adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas,
considerando o processo nº2021/559524;
r E S o l V E:
coNcEdEr licença saúde a servidora Marcia dE SoUSa HaTHErlY, mat. 
57208414/ 1, ocupante do cargo de assistente administrativo, no período 
de 01/04/2021 a 29/06/2021, conforme laudo médico nº 205461a/1.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
TiMara dE SoUZa MiraNda
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 661371
Portaria Nº 158 de 27 de Maio de 2021
a dirETora adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
considerando o processo nº 2021/550666;
r E S o l V E:
coNcEdEr licença saúde ao servidor, HildENEr HElBEr dE aGUiar 
fraNco, mat. 19321/1, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, no 
período de 29/01/2021 a 27/07/2021, conforme laudo médico nº 74503.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
TiMara dE SoUZa MiraNda
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 661372

.

.

coNtrato
.

contrato nº 57/2021-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 59, na quantidade de 02 (dois) frEEZErES Hori-
ZoNTal; ou superior
Valor Global: r$-4.654,50 (Quatro Mil, Seiscentos e cinquenta e Quatro 
reais e cinquenta centavos)
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301; função Programática:20.608.1491.8705
data assinatura: 28/05/2021
Vigência: 31/05/2021 a 30/05/2022
contratado: rEfriMaTE ENGENHaria do frio lTda
Endereço: rua acesso imperatriz dona leopoldina, n° 4950 – Venâncio 
aires-rS, cEP – 95.800-000.
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 661565
contrato nº 58/2021-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 43, na quantidade de 01 (Uma) GradE arado-
ra coM coNTrolE rEMoTo, coM 14 diScoS dE 26 PolEGadaS Por 
6.000MM, Para TraTor dE 75 a 100cV, E iTEM 45, na quantidade de 02 
(duas) GradES NiVEladoraS coM coNTrolE rEMoTo, coM 32 diScoS 
dE 20 PolEGadaS E 4MM; adaPTáVEl a TraTor 75 a 110cV.
Valor Global: r$-69.800,00 (Sessenta e Nove Mil e oitocentos reais)
dotação orçamentária: ação:8705; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301; função Programática:20.608.1491.8705
data assinatura: 28/05/2021
Vigência: 31/05/2021 a 30/05/2022
contratado: KoHlEr iMPlEMENToS aGrÍcolaS EirEli
Endereço: av. Santa augusta, 2° distrito, São lourenço do Sul/rS, cEP n° 
96.174-970.
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 661576
contrato nº 67/2021-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 43, na quantidade de 01 (Uma) GradE arado-
ra coM coNTrolE rEMoTo, coM 14 diScoS dE 26 PolEGadaS Por 
6.000MM, Para TraTor dE 75 a 100cV.
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Valor Global: r$-19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais)
dotação orçamentária: ação:8715; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 7306; função Programática:20.608.1491.8715
data assinatura: 28/05/2021
Vigência: 31/05/2021 a 30/05/2022
contratado: KoHlEr iMPlEMENToS aGrÍcolaS EirEli
Endereço: av. Santa augusta, 2° distrito, São lourenço do Sul/rS, cEP n° 96.174-970.
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 661588
contrato nº 64/2021-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 44, na quantidade de 04 (quatro) Grades aradoras 
com controle remoto.
Valor Global: r$-92.240,00 (Noventa e dois Mil, duzentos e Quarenta reais)
dotação orçamentária: ação:8705; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0135; função Programática:20.608.1491.8705
data assinatura: 28/05/2021
Vigência: 31/05/2021 a 30/05/2022
contratado: KoHlEr iMPlEMENToS aGrÍcolaS EirEli
Endereço: av. Santa augusta, 2° distrito, São lourenço do Sul/rS, cEP n° 
96.174-970.
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 661583

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

termo de rescisão amigável de contrato
contrato n° 80/2020 – SEdaP
Partes: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca 
e empresa lS TracTor aSaP coMÉrcio dE MáQUiNaS lTda.
Objeto: Rescindir o Contrato n° 80/2020-SEDAP, nos termos do inciso II, 
art. 79, da lei 8.666/93, a contar do dia 26/05/2021.
data da assinatura: 26/05/2021.
ordenador responsável: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 661592
termo de rescisão amigável de contrato
contrato n° 86/2020 – SEdaP
Partes: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca 
e empresa lS TracTor aSaP coMÉrcio dE MáQUiNaS lTda.
Objeto: Rescindir o Contrato n° 86/2020-SEDAP, nos termos do inciso II, 
art. 79, da lei 8.666/93, a contar do dia 26/05/2021.
data da assinatura: 26/05/2021.
ordenador responsável: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 661593
termo de rescisão amigável de contrato
contrato n° 92/2020 – SEdaP
Partes: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca 
e empresa lS TracTor aSaP coMÉrcio dE MáQUiNaS lTda.
Objeto: Rescindir o Contrato n° 92/2020-SEDAP, nos termos do inciso II, 
art. 79, da lei 8.666/93, a contar do dia 26/05/2021.
data da assinatura: 26/05/2021.
ordenador responsável: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 661594

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 214/2021
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 o levantamento de bens patrimoniais da SEdaP.
PErÍodo: 08/06/ 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP
Portaria Nº 215/2021
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: abaetetuba/Pa
oBJETiVo: realizar o levantamento de bens patrimoniais da SEdaP.
PErÍodo: 09/06/ 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP
Portaria Nº 216/2021
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): Victor alax Menezes Bastos
carGo/fUNÇÃo: Supervisor
MaTricUla: 5953592
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Vigia/Pa
oBJETiVo: Supervisionar o levantamento de bens patrimoniais da SEdaP.
PErÍodo: 07/06/ 2021

Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP
Portaria Nº 217/2021
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): Victor alax Menezes Bastos
carGo/fUNÇÃo: Supervisor
MaTricUla: 5953592
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Vigia/Pa
oBJETiVo: Supervisionar o levantamento de bens patrimoniais da SEdaP.
PErÍodo: 08/06/ 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador Timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Protocolo: 661433

.

.

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: 661596

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos reLatiVa ao PreGÃo 
eLetrÔNico iterPa/daF/deaF/srP N° 001/2021

o instituto de Terras do Pará- iTErPa, sediado na rod. augusto Montene-
gro, s/n, km 09, Bairro Parque Guajará (Icoaraci), CEP: 66821-000, Belém 
(Pa), Tel.: (91)3181-6500, cNPJ: 05.089495/0001-90, inscrição Munici-
pal: 160.414-0, Site: www.iterpa.pa.gov.br, e-mail: iterpa@iterpa.pa.gov.
br ,por intermédio de seu Presidente, Sr. BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS, 
inscrito no cPf nº 631.025.952-00, portador da carteira de identidade nº 
267561, nomeado pela Decreto Estadual de 1º de janeiro de 2019, publica-
do no doE nº 33.771 de 02/01/2019, domiciliada e residente nesta cidade, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, para rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 001/2021, nos termos da lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, da Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, da lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, do decreto Es-
tadual nº 1.887 de 07 de novembro de 2017 e suas alterações contidas no 
decreto Estadual 562/20 e do decreto nº 534, de 04 de fevereiro de 2020 
e suas respectivas alterações, rESolVE registrar os preços destinados ao 
fornecimento de equipamentos geodésicos, especificamente 30 (trinta) pa-
res de receptores GNSS rTK, de frequência l1/l2, para levantamentos 
rTK, estático, estático rápido, stop & go e cinemático, com fornecimento 
das licenças de uso software de coleta e processamento de dados para os 
Órgãos da administração direta e Entidades da administração indireta do 
Poder Executivo do Estado do Pará, oferecidos pela proposta classificada 
em primeiro lugar, nos termos do anexo iV do Edital, no certame acima 
mencionado, da seguinte empresa:
cPE coMErcio dE EQUiPaMENToS ToPoGraficoS EirEli, om sede na
av. Homem de Melo, n° 4324, subsolo 6 salas 601 a 604, Bairro: Estoril- 
cep: 30.494-270, em Belo Horizonte- MG- foNE: (31) 99367-9090, e-mail: 
licitacao@cpetecnologia.com.br; inscrita no cNPJ: 18.323.709/0001-93.
representante rogério Herschel Baeta Neves, portador da carteira de 
identidade nº 5159284, expedida pela SSP-MG, e cPf nº 891.373.966-68. 
Para o grupo 1.
Belém, 28 de maio de 2021
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS- presidente

Protocolo: 661669

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo
coNTraTo dE locaÇÃo Nº 28/2017
Valor MENSal: r$ 3.000,00
Valor ToTal: r$ 36.000,00
ViGÊNcia: 01/03/2021 à 28/02/2022
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claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no município de São Ge-
raldo do araguaia.
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTado: iNfraN MENEZES da SilVa
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
*republicado por ter saído com incorreção no doE n° 34.510 de 08 de 
março de 2021

Protocolo: 661420

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 2686/2021: BENEficiá-
rio: roMUlo coElHo PaNToJa ;Matrícula: 80015616/1 ;função:20agri-
cultura;Programa: 1297 ;Projeto/Atividade: 8338 ;Fonte:0661 ;Objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais di-
versos de consumo, para suprir as necessidades da Gerencia de Tecnologia 
e informação .Elemento de despesa/ Valor: 339030 / r$4.000,00 ;Prazo 
de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia):15.orde-
nador de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 661646

diÁria
.

Portaria 2671/2021 Objetivo Participar do treinamento de orienta-
ções, supervisão nas ações de fiscalização em revendas agropecuárias, 
utilização do SiPEaGro e SiaPEc.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SÃo GEraldo do araGUaia/Pa destino: MaraBá/Pa 
Servidor: 6403722/ SaNdra PErEira da SilVa (GErENTE) / 1,5 diária 
/ 14/06/2021 a 15/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 661448
Portaria 2672/2021 Objetivo Realizar vistorias de rotina e registro ini-
cial, em estabelecimentos artesanais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: aUrora do Pará,caPiTÃo PoÇo,-
MÃE do rio/Pa Servidor: 51855510 / aNa PaTricia MariNHo MElo (MÉ-
dico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 31/05/2021 a 04/06/2021.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 661454
Portaria 2673/2021 Objetivo Realizar coleta de material de equídeos 
para exame de sorologia para AIE a fim de desinterditar propriedade.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEVES/Pa destino: 
PorTEl/Pa Servidor: 54185855/ fraNciSco MaUricio SoUSa BarBoSa 
(fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 5,5 diáriaS 
/ 31/05/2021 a 05/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 661461
Portaria 2674/2021 Objetivo Dar apoio na coleta de material de equí-
deos para exame de sorologia para AIE a fim de desinterditar propriedade.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: PorTEl/Pa desti-
no: PorTEl/Pa Servidor: 57222893/ WilSoN SaNTaNa (aGENTE fiScal 
aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 01/06/2021 a 04/06/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 661465
Portaria 2668/2021 Objetivo Realizar cadastro de produtores de açaí e 
reunião sobre a guia de trânsito vegetal.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: cUrraliNHo/Pa destino:  aNaJáS,BaGrE,BrEVES/
Pa Servidor: 57192005/ caSSia EliaNE do P. Socorro dE SoUZa E 
SilVa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 7,5 diáriaS / 31/05/2021 a 
07/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 661378
Portaria 2669/2021 Objetivo Realizar monitoramento da Mosca da Ca-
rambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caMETá/
Pa destino:  liMoEiro do aJUrU/Pa Servidor: 05654033/ aNToNil-
SoN PErEira dE lEao (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária 
/ 07/06/2021 a 08/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 661380
Portaria 2670/2021 Objetivo Realizar inspeção em 16 propriedades pro-
dutoras de cacau.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ca-
METá/Pa destino:  liMoEiro do aJUrU/Pa Servidor: 54197075/ lUZiNaN 
da cUNHa TocaNTiNS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 
07/06/2021 a 11/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 661381
Portaria 2683/2021 Objetivo Realizar vacinação assistida e/ou fiscali-
zada em 12 propriedades rurais consideradas de risco ou de escolha ale-
atória com bovinos durante a etapa de maio de 2021.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: SÃo fraN-
ciSco do Pará/Pa Servidor: 54186897/ WilSoN roGErio rodriGUES 
doS SaNToS (MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 18/05/2021 a 
21/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 661580
Portaria 2682/2021 Objetivo Realizar Fiscalização Volante na PA 140,KM 
30 no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: SÃo fraNciSco do Pará/Pa Servidor: 
54186897/ WilSoN roGErio rodriGUES doS SaNToS (MÉdico VETE-
riNário) / 0,5 diária / 17/05/2021 a 17/05/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 661573
Portaria 2681/2021 Objetivo Realizar fiscalização volante no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa 
destino: SÃo fraNciSco do Pará/Pa Servidor: 54186897/ WilSoN ro-
GErio rodriGUES doS SaNToS (MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária 
/ 24/05/2021 a 24/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 661563

Portaria 2679/2021 Objetivo Dar apoio no atendimento aos produto-
res rurais durante o período de comprovação da vacinação contra febre 
aftosa.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa 
destino: aNaPU/Pa Servidor: 55588072/ NElMa JaQUEliNE BriTo da 
PaiXÃo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 17,5 diáriaS / 01/06/2021 a 
18/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 661536
Portaria n.º Objetivo Dar apoio no atendimento aos produtores rurais 
durante o período de comprovação da vacinação contra febre aftosa.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
aNaPU/Pa Servidor: 57190338/ carloS alBErTo dE SoUZa MElo (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 17,5 diáriaS / 01/06/2021 a 18/06/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 661539
Portaria 2676/2021 Objetivo Conduzir os servidores que irão orientar os 
fEa’s lotados na regional de abaetetuba e equipe técnica que realiza asa-
tividades do PESE e PESS.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: aBaETETUBa,BarcarENa,caMETá/Pa Servi-
dor: 57223235/ HEroNd dE SoUZa PoNTES (MoToriSTa) / 4,5 diáriaS 
/ 07/06/2021 a 11/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 661494
Portaria 2677/2021 Objetivo Realizar fiscalização volante.Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: SÃo 
fraNciSco do Pará/Pa Servidor: 54186897/ WilSoN roGErio rodri-
GUES doS SaNToS (MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 14/06/2021 a 
14/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 661506
Portaria 2678/2021 Objetivo Realizar ação técnica e administrativa 
com vistoria em 10 propriedades com possível indícios de irregularida-
des, e posteriormente realizar a atualização cadastral dos produtores e 
das propriedades e regularização do rebanho no sistema SiaPEc.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM /Pa destino: 
aNaPU,cUMarU do NorTE,PacaJá,SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa 
Servidor: 57174044/ JoSE roBErTo coSTa (GErENTE) / 13,5 diáriaS 
/ 30/05/2021 a 12/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 661525
Portaria 2685/2021 Objetivo Realizar reunião técnica, apresentação do 
Plano Estratégico e padronização técnica e documental do PNEfa no Si-
ViaGro, SiaPEc e e-SiSBraVET nas UlSas de abaetetuba, Barcarena e 
cametá.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: aBaETETUBa,BarcarENa,caMETá/Pa Servidor: 57200257/ 
SaMYra alVES alBUQUErQUE dE liMa (MÉdico VETEriNário) / 4,5 
diáriaS / 07/06/2021 a 11/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 661589
Portaria 2684/2021 Objetivo Realizar vacinação assistida e/ou fiscaliza-
da em 10 propriedades rurais consideradas de risco ou de escolha aleatória 
com bovinos durante a etapa de maio de 2021.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: MaracaNÃ/Pa 
Servidor: 54186897/ WilSoN roGErio rodriGUES doS SaNToS (MÉdi-
co VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 26/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 661586

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 298/2021 – 24.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/06/2021 a 30/06/2021, o Extensionista 
rural ii MarcEoNE loPES SoUSa PErEira- Matrícula nº 5690838/1, para 
responder pela Chefia do Escritório local de Ourilândia do Norte/Regional 
de conceição do araguaia, em virtude do titular encontrar - se em gozo 
de férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 300/2021 – 24.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 03/05/2021 a 01/06/2021, o Extensionista 
rural il roNNaldY aiSlaN PiNTo doS rEiS- Matrícula nº 57175940/1, 
para responder pela Chefia do Escritório Local de Baião/Escritório Regional 
do Tocantins, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 301/2021 – 24.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
c o N c E d E r, ao Extensionista rural i NElSoN JEaN JÚNior- Matrícula 
nº 54180437/2, lotado no Escritório regional de Marabá, 20 dias de li-
cença Paternidade (Nascimento), no período de 13.05.2021 a 01.06.2021, 
formalizada de acordo a certidão nº 065680015520211005011760242351
81, em atenção a cláusula Vigésima Quarta do acordo coletivo de Trabalho 
2020/2021.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
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Portaria Nº 306/2021 – 25.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
c r i a r, comissão para atualização do regimento interno de Pessoal-riP 
e regulamento Geral da empresa com intuito de normalizar em conformi-
dade com os ditames legais vigentes, a contar pelo período de 60(sessen-
ta) dias a partir da data de sua publicação, composta pelos empregados 
abaixo relacionados:
• PAULO AUGUSTO LOBATO DA SILVA-Presidente/ASDO
• GABRIEL RAMOS DA SILVA YOUSSEF AROUS/AJUR
• ALESSANDRA DE CÁSSIA SILVA DA SILVA/CODES
• MARIA ODETE FERREIRA MACAHDO/Gabinete
• ROBERTO EISAKU SUAMI/AUDIT
• VICENTE DE PAULA PAIVA NETO/ DITEC
• ANDERSON COSTA DOS SANTOS/COAFI
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 661603

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 011/2021
BENEficiário- PaUlo cElSo fariaS dE MoUra
MaTrÍcUla-3176681/fUNÇÃo- aUXiliar adMiNiSTraTiVo
MUNicÍPio- SÃo MiGUEl do GUaMá - r
ProJETo/aTiVidadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNTE-0101
oBJETiVo: dESPESaS coM aÇÕES do ProaTEr 2021 do EScriTÓrio 
rEGioNal dE SÃo MiGUEl do GUaMá
PraZo dE aPlicaÇÃo-60 diaS aPÓS EMiSSÃo da oB /coMProVa-
ÇÃo-15 diaS
ElEMENTo dE dESP. 339030 = 2.500,00; 339039 = 1.500,00
Valor ToTal = 4.000,00
ordENador dE dESPESa – WildSoN dE MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 661516
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 012/2021
BENEficiário- odiWaldo PorTEla da SilVa
MaTrÍcUla-54196666 /fUNÇÃo-EXT. rUral ii – cH.local
MUNicÍPio- SÃo MiGUEl do GUaMá - l
ProJETo/aTiVidadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNTE-0101
oBJETiVo: dESPESaS coM ProaTEr 2021 do EScriTÓrio local dE 
SÃo MiGUEl do GUaMá
PraZo dE aPlicaÇÃo-aTÉ 60 diaS aPÓS EMiSSÃo da ordEM BaNcaria 
/coMProVaÇÃo-15 diaS
ElEMENTo dE dESP. 339030 = 923,00; 339039 = 400,00
Valor ToTal- 1.323,00
ordENador dE dESPESa – WildSoN dE MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 661519
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria: 010 / 2021
BENEficiário (a): fraNciNETE Maria GoMES cUiMar / MaTrÍcUla: 
5067316 / carGo oU fUNÇÃo: aUX. adMiNiSTraTiVo / MUNicÍPio: 
aBaETETUBa - rEGioNal / oBJETiVo: rEaliZar aÇÕES dE aMa aoS 
ESlocS do TocaNTiNS coNforME ProaTEr 2021 / ProGraMa: 1491 / 
ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 (TESoUro ESTadUal) / ElEMENTo dE 
dESPESa: 3390-30 = r$1.000,00 /3390-39 = r$600,00 / Valor ToTal 
= r$1.600,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMProVaÇÃo: 15 
diaS / ordENador dE dESPESaS: JaNair caMPElo da coSTa

Protocolo: 661557
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria: 008 / 2021
BENEficiário (a): GEoVaNNY faracHE Maia / MaTrÍcUla: 54197145 
/ carGo oU fUNÇÃo: EXT. rUral ii / MUNicÍPio: aBaETETUBa - l / 
oBJETiVo: rEaliZar aÇÕES dE aTEr ProGraMadaS No ProaTEr 2021 
/ ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 (TESoUro ES-
TadUal) / ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 = r$500,00 / 3390-39 = 
r$1.000,00 /Valor ToTal = r$1.500,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 
diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dESPESaS: JaNair 
caMPElo da coSTa

Protocolo: 661396
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria: 009 / 2021
BENEficiário (a): Maria VaNildES MEdEiroS GoNÇalVES/ MaTrÍcU-
la: 3179346 / carGo oU fUNÇÃo: aUX. dE adMiNiSTraÇÃo / MUNicÍ-
Pio: caMETa - l / oBJETiVo: rEaliZar aÇÕES dE aTEr ProGraMadaS No 
ProaTEr 2021 / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 (TE-
SoUro ESTadUal) / ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 = r$500,00/ Valor 
ToTal = r$500,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMProVaÇÃo: 15 
diaS / ordENador dE dESPESaS: JaNair caMPElo da coSTa

Protocolo: 661460

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria
.

cessar LiceNÇa Para tratar de iNteresse ParticULar
Portaria Nº 00722/2021-GaB/seMas, de 27.05.2021
Nome: PalMira fraNciSca GoNcalVES fErrEira
Matrícula: 57197157/1
i – iNTErroMPEr, a pedido, a partir de 01/06/2021, a fruição da licença 
para tratar de interesse particular, concedida através da PorTaria Nº 
00138/2020, de 07/02/2020, publicada no Diário Oficial do Estado nº 
34.117 de 12/02/2020.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 661477

Portaria Nº. 0680/2021-GaB/correG 
BeLÉM/Pa 20 de Maio de 2021.

a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela Portaria nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no doE 
nº. 33817, de 06/03/2019, e com fundamento nos arts. 199, 204 e 208, 
caput, da lei Estadual nº. 5.810/94,
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. nº. 012/2021-cPad, de 
20/05/2021, no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha 
envidado esforços para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros 
procedimentos imprescindíveis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão 
dos trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaura-
do através da Portaria nº. 1633/2019-GaB/corrEG, de 10/10/2019, pu-
blicada no doE nº. 34011 de 16/10/2019, e último ato, recondução pela 
Portaria nº. 0179/2021-GaB/corrEG de 16/02/2021, publicada no doE 
nº. 34509, de 05/03/2021, referente aos fatos de que trata o documento 
nº. 2015/0000023234.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Portaria Nº. 0681/2021-GaB/correG 
BeLÉM/Pa 20 de Maio de 2021.

a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela Portaria nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no doE 
nº. 33817, de 06/03/2019, e com fundamento nos arts. 199, 204 e 208, 
caput, da lei Estadual nº. 5.810/94,
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. nº. 012/2021-cPad, de 
20/05/2021, no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha 
envidado esforços para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros 
procedimentos imprescindíveis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão 
dos trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaura-
do através da Portaria nº. 1638/2019-GaB/corrEG, de 10/10/2019, pu-
blicada no doE nº. 34011 de 16/10/2019, e último ato, recondução pela 
Portaria nº. 0180/2021-GaB/corrEG, de 16/02/2021, publicada no doE 
nº. 34509 de 05/03/2021, referente aos fatos de que trata o documento 
nº. 2019/0000037179.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Portaria Nº. 0682/2021-GaB/correG 
BeLÉM/Pa 20 de Maio de 2021.

a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela Portaria nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no doE 
nº. 33817, de 06/03/2019, e com fundamento nos arts. 199, 204 e 208, 
caput, da lei Estadual nº. 5.810/94,
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. nº. 012/2021-cPad, de 
20/05/2021, no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha 
envidado esforços para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros 
procedimentos imprescindíveis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão 
dos trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaura-
do através da Portaria n.º 1670/2019-GaB/corrEG, de 15/10/2019, pu-
blicada no doE n.º 34011 de 16/10/2019, e último ato, recondução pela 
Portaria n.º 0181/2021-GaB/corrEG de 16/02/2021, publicada no doE 
n.º 34509, de 05/03/2021, referente aos fatos de que trata o Processo nº. 
2016/0000005973.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Protocolo: 660076
Portaria Nº 00739, de 28 de Maio de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE, 
no uso de suas atribuições, considerando o Decreto s/nº de 14 de janeiro 
de 2019, publicada no Diário Oficial nº 33781, de 15 de janeiro de 2019;
r E S o l V E:
i – Excluir, das Portarias abaixo relacionadas, os servidores listados a se-
guir, que foram designados como agente de fiscalização ambiental, da 
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS.

Matrícula Servidor Portaria a contar de
5954896/1 carloS HENriQUE raMoS rEBElo Portaria nº00853, de 19.08.20 12.04.2021
97571284/2 faBrÍcio darlEY PaiXÃo fErNaNdES Portaria nº00504, de 02.06.20 12.04.2021
5954933/1 EliZaNGEla ciNTra JaNUária Portaria nº00853, de 19.08.20 12.04.2021
57194239/5 JorGE rafaEl aMaral alENcar Portaria nº00504, de 02.06.20 12.04.2021
5954916/1 EdUardo GaNaSSoli NETo Portaria nº00504, de 02.06.20 12.04.2021
5954906/1 aNToNio rENaN SalES dE caSTro Portaria nº00504, de 02.06.20 12.04.2021
5954907/1 lUciaNo MacHado doS SaNToS Portaria nº00504, de 02.06.20 12.04.2021
5954948/1 EdiValdo NEVES fErrEira Portaria nº00504, de 02.06.20 12.04.2021
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iii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 12.04.2021.
Belém, 28 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS.

Protocolo: 661640
Portaria Nº 00727, de 28 de Maio de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE, 
no uso de suas atribuições, considerando o Decreto s/nº de 14 de janeiro 
de 2019, publicada no Diário Oficial nº 33781, de 15 de janeiro de 2019;
r E S o l V E:
i - designar os servidores, abaixo relacionados, lotados na diretoria de fis-
calização ambiental, como agente de fiscalização ambiental da Secretaria 
de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS.

Matrícula Servidor formação

5936169/2 adriaNa fiGUEirEdo foNSEca Téc. Gestão de Meio ambiente – ciências Biológicas

5959634/1 carla VaNESSa BorGES caSTro Téc. Gestão de Meio ambiente – agronomia

5927720/2 criSTiaNE do Socorro raMoS Téc. Gestão de Meio ambiente – ciências Biológicas

5938505/2 dESirEE aNTEia JaSTES fErNaNdES Téc. Gestão de Meio ambiente – Engenharia 
florestal

5936224/2 JoSilENE do carMo MEScoUTo dE SoUSa Téc. Gestão de Meio ambiente – Engenharia 
florestal

5927741/3 JUVENal JUarEZ aNdradE da SilVa NETo Téc. Gestão de Meio ambiente – Geologia

5959640/1 lariSSa MElo dE SoUSa Téc. Gestão de Meio ambiente – Engenharia 
florestal

5959636/1 MoNiQUE BEZErra NaSciMENTo Téc. Gestão de Meio ambiente – agronomia

5959638/1 SUElEN caroliNE alMEida araÚJo Téc. Gestão de Meio ambiente – agronomia

5935462/2 SUEllEN daMaScENo WaNZElEr caValcaNTE Téc. Gestão de Meio ambiente – Engenharia 
florestal

5920190/4 TaMirES BorGES dE oliVEira Téc. Gestão de Meio ambiente – Engenharia 
florestal

57234893/2 VaNESSa PiNHEiro caSTElo Téc. Gestão de Meio ambiente – Geologia

55589547/5 WilliaMS diaS dE oliVEira Téc. Gestão de Meio ambiente – Engenharia 
florestal

5893920/3 raQUEl SoarES SoUZa Téc. Gestão de Meio ambiente – agronomia

57231559/2 GlEYcE KEllY dE SoUSa raMoS Téc. Gestão de Meio ambiente – agronomia

5959982/1 BrUNa STEfaNNY daS NEVES dE SoUSa Téc. Gestão de Meio ambiente – agronomia

6403561/2 Maria aUGUSTa dE JESUS liMa Téc. Gestão de Meio ambiente – ciências Biológicas

5959980/1 clEia alMEida oliVEira Téc. Gestão de Meio ambiente – Engenharia 
florestal

5959964/1 aNa PaUla riBEiro MEdEiroS Téc. Gestão de Meio ambiente – Engenharia 
florestal

5959976/1 THiESSa TaMilla dE carValHo SaNTaNa Téc. Gestão de Meio ambiente – Engenharia 
florestal

5959969/1 JoSÉ GoMES dE MElo JUNior Téc. Gestão de Meio ambiente – Engenharia 
florestal

5936342/2 álVaro dE caSTro PacHEco JUNior Téc. Gestão de Meio ambiente – Geologia

6330953/2 liliaN PaUla alMEida da SilVa Téc. Gestão de Meio ambiente – Geologia

ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 28 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS.

Protocolo: 661638

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 00728/2021-dGaF/GaB/seMas, de 27.05.2021.
Nome: alEX da SilVa fraZÃo
Matrícula: 57203620/2
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde
Período: 14/05/2021 a 28/05/2021
laudo Médico: 74788 dE 25/05/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologias

Protocolo: 661471

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 033/2021-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 (12 GPS’s portáteis)
Valor Total: r$ 11.963,76
Vigência: 28/05/2021 a 27/05/2022
assinatura: 28/05/2021

orçamento: Unidade 27101; Gestão 00001; PTrES 278583; fonte 
0397008257; Elemento 449052; Pi 2100008583E.
contratado: PUBlic SHoP ElETro ElETrÔNicoS EirEli – ME (cNPJ 
34.354.190/000167)
Endereço: av. deputado dante delmanto, 1396, sala 1, Bairro Vila Paulista, 
cEP 18608-393, fone (14) 3354-4451, licitapublic@gmail.com, Botucatu/SP
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 661830
coNtrato: 036/2021-seMas/Pa
Processo: PaE 2021/61517
Pregão Eletrônico 14/2021-SEMaS/Pa
Objeto: Fornecimento, sob demanda, de serviços gráficos diversos (im-
pressões, encadernações, plastificações, etc.) para atender as necessida-
des da SEMaS/Pa
Valor Total: r$ 28.212,40
Vigência: 28/05/2021 a 27/05/2022
assinatura: 28/05/2021
orçamento: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278338; fonte 0116; 
Elemento 339039; Pi 4120008338c; ação 213477.
contratado: Grafica E EdiTora SaNTa crUZ lTda (cNPJ 
02.373.761/0001-14)
Endereço: rod. Transcoqueiro, nº 70, letra a, Una Belém, Pa, cEP 66652-
300, fone (91)3014-3286, santacruz.jr12@gmail.com, Belém/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 661832

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

dotaÇÃo orÇaMeNtÁria: 27.101.18.122.1297.8339.31.90.04
aUToriZaÇÃo: ProcESSo 2021/180821-SEMaS
ordENador: lÍlia Márcia raMoS rEiS
PErÍodo: 01/06/2021 À 31/12/2021
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
EliENE Maia doS SaNToS
aNToNia riTa XaViEr da crUZ
dElToN araUJo da SilVa
EliSaNGEla dioMara PiMENTEl SaNToS (Pcd)
iZaBEl criSTiNa corrEa coSTa
JoSiaNE arrUda carValHo
JoSiElEN PENiN frEiTaS
rEGiNaldo MENdoNca NaSciMENTo
rENaTo rodriGo do aMaral caValcaNTE
STENio oliVEira SoarES
fUNÇÃo: aUXiliar oPEracioNal
Maria dE loUrdES liMa
odiNEia da cUNHa PiNTo
fUNÇÃo: MoToriSTa
EliElSoN dE JESUS MEdEiroS SoUSa
JoSE rUBENi liMa dE aBrEU
MicHEl doS SaNToS BoTElHo
VaGNEr SaNToS caETaNo
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica
daNiEl HaNNEMaNN
WilMar NaVarro da SilVa NETo
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNfraESTrUTUra
MarcElo lUiZ MoNTEiro dE MoNTEiro
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE
MarcoS ENoQUE lEiTE liMa
aParEcida do Socorro da SilVa WaNZElEr
fraNciS BrUNo cHaGaS TEiXEira
NaYara MoNTEiro BarrEiroS
SaUlo fEliPE SoUZa NErY
SHEila criSTiNa dE SoUZa MiraNda
alEXaNdrE NaSciMENTo fErrEira
BiaNca PErEira caNTao
caTariNa dE SoUSa SaNcHES
EliSaMa caNcio MorEira
EVErToN araUJo caValcaNTE
JoSE dE riBaMar BENTo da SilVa JUNior
Maria dE JESUS riBEiro PaNToJa
carloS aUGUSTo dE SiQUEira loBo filHo
lETicia dE SoUSa BorGES
fErNaNda VaNESSa dE alMEida corrEa
HEldEr THadEU dE oliVEira
MarilUcia TEiXEira SilVa
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica
Erico laMEGo PErEira
rafaEla Maria NUNES da SilVa

Protocolo: 661663

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 642/2021 - GaB/seMas 17 de Maio de 2021.
Objetivo: Vistoria técnica para subsidiar licenciamento ambiental de carvo-
aria e madeireira, nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: dom Eliseu/Pa, Paragominas/Pa, aurora do Pará/Pa e São Miguel 
do Guamá/Pa
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Período: 07/06 a 12/06/2021 – 05 e ½ - diárias
Servidores:
- 5147352/1 - SErGio aUGUSTo da MoTTa SoUZa - (Engenheiro agrônomo)
- 57227646/4 - MicHEllE Maria corrEa - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 57175253/1 - WElliNGToN PrESTES dE liMa NaSciMENTo - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 656958
Portaria Nº 659/2021 - GaB/seMas 19 de Maio de 2021.
Objetivo: Atuar no apoio às ações de fiscalização ambiental no município 
de Tomé açu/Pa.
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:
- 57311271 - aNa cÉlia SoUZa fariaS - (Policial Militar)
- 5590400 - WElliNGToN SoBral da SilVa - (Policial Militar)
- 57199716 - dioGo GoNÇalVES dE loUrEiro - (Policial Militar)
- 5944757 - MicHEl rodriGUES BENTES - (Policial Militar)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 657776
Portaria Nº 675/2021 - GaB/seMas 20 de Maio de 2021.
Objetivo: Realizar ações de fiscalização ambiental em empreendimento lo-
calizado no município citado.
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:
- 5903180/2 - raiSSa da SilVa loPES - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5954909/1 - HEllEN KriSNa da SilVa rioS - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5954911/1 - EUclidES fiGUErEdo foNSEca - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 658333
Portaria Nº 702/2021 - GaB/seMas 25 de Maio de 2021.
Objetivo: Realizar capacitação sobre procedimentos técnico - administrati-
vos e gestão de demandas do Núcleo regional, no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Paragominas/Pa
Período: 06/06 a 10/06/2021 – 04 e ½ diárias
Servidores:
- 5936213/2 - BEaTriZ MElo dE fiGUEirEdo da SilVa - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5654777/1 - GilBErTo GoNZalEZ PiNa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 659893

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº726/2021-dGaF/GaB/seMas, 27/05/2021
alTErar, o período de gozo de férias da servidora lUciENE MoTa dE 
lEao cHaVES matrícula nº 57175627/ 1 , concedida através PorTaria 
Nº 591/2021 -dGaf/GaB/SEMaS de 11/05/2021, publicada no doE 
nº 34.581 de 12/05/2021,
referente ao exercício 2019/2020, que seria de 17/06/2021 a 16/07/2021, 
para o novo período de 30/06/2021 a 29/07/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa.
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologias

Protocolo: 661467

.

.

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de citaÇÃo
a Presidente da comissão de Sindicância disciplinar instaurada pela Por-
taria nº. 906/2019-GaB/corrEG, de 19/06/2019, publicada no doE nº. 
33901 de 24/06/2019, aditada pela Portaria nº. 1257/2019-GaB/corrEG, 
de 19/08/2019, publicada no doE nº. 33956 de 20/08/2019, no uso de 
suas atribuições e tendo em vista o disposto nos arts. 217 e 219, pará-
grafo único da lei Estadual nº. 5.810/94 c/c art. 256 do cPc, ciTa, pelo 
presente edital, por se encontrar em local incerto e não sabido, o Sr. diEGo 
MESQUiTa dE alMEida, Mat. nº. 57202303/3, e o intima a apresentar, no 
prazo de 15 (quinze) dias, na sede deste Órgão, sito à Tv. lomas Valentina, 
nº 2717, bairro: Marco, cEP: 66.095-770, Belém/Pa, fone: (91)3184.3347 
e e-mail: correg@semas.pa.gov.br, defesa escrita nos autos dos Proces-
sos nº. 2018/0000001727 e nº. 2018/0000015996. os autos mencionados 
podem ser consultados, no horário de 08h as 14h, também na sede deste 
Órgão, inclusive ser concedido complementação de cópias, em respeito a 
ampla defesa e ao contraditório.
TErEZa criSTiNa dE SoUZa frEiTaS da crUZ
Presidente da comissão

Protocolo: 660881

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo coeMa Nº 163 de 18 de Maio de 2021
altera a resolução nº 162, de 2 de fevereiro de 2021.
o coNSElHo de MEio aMBiENTE - coEMa, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas no art. 2º-C da Lei nº 5.752, de 26 de julho de 1993, 
com suas devidas alterações, e o disposto no decreto Estadual nº59, de 
18 de abril de 2019;
coNSidEraNdo que na 79 reunião Extraordinária do coEMa/Pa, realiza-
da no dia 18 de maio de 2021, o Plenário do conselho Estadual de Meio 
ambiente aprovou a proposta de alteração da resolução nº 162, de 2 de 
fevereiro de 2021,
rESolVE:
art. 1º a resolução nº 162, de 2 de fevereiro de 2021, do conselho Esta-
dual do Meio ambiente, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“ Art. 19-A Os processos de licenciamento ambiental que anteriormente 
a data da publicação desta resolução estavam em tramitação nos órgãos 
ambientais, estadual ou municipal, prosseguirão nos respectivos órgãos 
até decisão final sobre o pedido de licença.”(NR)
art.2º ficam excluídas do anexo i, da resolução nº 162, de 2 de fevereiro 
de 2021, do conselho Estadual do Meio ambiente, as tipologias de condo-
mínio habitacional horizontal sem fracionamento, de fabricação de produ-
tos cerâmicos não refratários para uso estrutural na construção, de rede 
de distribuição rural – rdr e de avicultura para postura e abate (frango, 
codorna e outros).
art.3º os anexos i e ii, da resolução nº 162, de 2 de fevereiro de 2021, 
do conselho Estadual do Meio ambiente, passam a vigorar com a seguinte 
alteração:
onde se lê:

ANEXO I - 153 Tipologias de impacto local até o limite definido pelo porte do empreendimento

TiPoloGiaS PorTE do EMPrEENdiMENTo

aGroSilViPaSToril UNidadE liMiTE PoTENcial PolUidor /dEGradador

Leia-se:

ANEXO I - 149 Tipologias de impacto local até o limite definido pelo porte do empreendimento

TiPoloGiaS PorTE do EMPrEENdiMENTo

aGroSilViPaSToril (agricultura, pecuária e 
serviços relacionados em áreas consolidadas) UNidadE liMiTE PoTENcial PolUidor /dEGradador

onde se lê:

aNEXo ii - 235 Tipologias de impacto local (todos os portes/tamanhos)
 

aGroSilViPaSToril UNidadE PoTENcial PolUidor /dEGradador
Manejo de açaizais aUH i

Extração de palmito (área plantada) aUH ii
Apicultura sem beneficiamento Nco i

Viveiro de mudas aUH i

Leia-se:

aNEXo ii - 238 Tipologias de impacto local (todos os portes/tamanhos)
 

aGroSilViPaSToril UNidadE PoTENcial PolUidor /dEGradador
Manejo de açaizais aUH i

Extração de palmito (área plantada) aUH ii
Apicultura sem beneficiamento Nco i

Viveiro de mudas aUH i
avicultura para postura e corte (frango, codorna e outros) Na ii

onde se lê:
aNeXo ii

TraNSMiSSÃo E diSTriBUiÇÃo dE ENErGia ElÉTrica UNidadE PoTENcial PolUidor/ dEGra-
dador

Gerador de Energia / Grupo Gerador de Energia PK iii

Leia-se:

TraNSMiSSÃo E diSTriBUiÇÃo dE ENErGia ElÉTrica UNidadE PoTENcial PolUidor/ dEGra-
dador

Gerador de Energia / Grupo Gerador de Energia PK iii
rede de distribuição rural - rdr cPK ii

onde se lê:
aNEXo ii

iNdÚSTria dE ProdUToS MiNEraiS NÃo METálicoS UNidadE PoTENcial PolUidor/ dEGradador
fabricação de peças, artefatos, ornatos e estruturas de cimento, 

concreto, fibrocimento e gesso aUM ii

fabricação de artigos de grés e de material cerâmico refratário aUM ii
fabricação e elaboração de vidro e cristal aUM iii
fabricação de artigos de vidro e cristal aUM i
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Leia-se:

iNdÚSTria dE ProdUToS MiNEraiS NÃo METalicoS UNidadE PoTENcial PolUidor/ dEGra-
dador

fabricação de peças, artefatos, ornatos e estruturas de cimento, 
concreto, fibrocimento e gesso aUM ii

fabricação de artigos de grés e de material cerâmico refratário aUM ii
fabricação de produtos cerâmicos não refratários para uso 

estrutural na construção VPP ii

fabricação e elaboração de vidro e cristal aUM iii
fabricação de artigos de vidro e cristal aUM i

onde se lê:
aNEXo ii
lEGENda:
UNidadE dE MEdida
Na – NÚMEro dE aVES (abate/Postura)
Leia-se:
aNEXo ii
lEGENda:
UNidadE dE MEdida
Na – NÚMEro dE aVES (corte/Postura)
art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PlENário do coNSElHo ESTadUal dE MEio aMBiENTE - coEMa, em 18 
de maio de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Presidente do conselho Estadual de Meio ambiente do Pará
rodolPHo ZaHlUTH BaSToS
Secretário Executivo do conselho Estadual do Meio ambiente do Pará

Protocolo: 661783

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 218 de 28 de maio de 2021
rESolVE:
art. 1º - designar para compor a comissão Especial de licitação de con-
cessão Florestal com a função de receber, examinar e julgar todos os do-
cumentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de 
licitantes nas concorrências que tiverem como objeto a concessão florestal 
de lote de unidades de manejo, os seguintes servidores:

dadoS do SErVidor PErfil
Nome: KariNa doS SaNToS cardoSo

Matrícula: 57189985
cargo: diretor

PrESidENTE

Nome: roSiaNE aNdradE TErra
Matrícula: 57212244

cargo: Gerente
VicE-PrESidENTE

Nome: EricKa do Socorro dE liMa BarBoSa
Matrícula: 57176321
cargo: Economista

MEMBro

Nome: dilSoN NaZarENo faVacHo loPES
Matrícula: 5894692

cargo: Gerente 
MEMBro

Nome: Gil MENdES SalES
Matrícula: 57204719

cargo: assessor
MEMBro

art. 2º - as decisões serão sempre tomadas com a presença de, no míni-
mo, três de seus membros efetivos.
art. 3º - revoga-se a PorTaria Nº 239 de 29 de abril de 2016, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 33118 de 02/04/2016.
art. 4° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 661607

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 217 de 27 de maio de 2021
rESolVE:
conceder à servidora Elen Mesquita de Moura do Nascimento, matrícula nº 
5903000, ocupante do cargo de Procurador chefe, lotada na ProJUr, 180 
(cento e oitenta) dias de licença Maternidade, no período de 29 de março 
de 2021 a 24 de setembro de 2021.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 661389

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo de diÁria
Portaria Nº 216 de 27/05/2021, PUBLicada No doe Nº 34.598 
No dia 28/05/2021, ProtocoLo Nº 661170.
oNde se LÊ: Soraya Tatiana Macedo alves - 54186246 - Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente
Leia-se: Soraya Tatiana Macedo alves - 54186246 - Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente
carla andrya Silva de oliveira - 5942874 - auxiliar operacional
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 661614

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº700/2021-saGa
Belém, 27 de maio de 2021
coNSidEraNdo: o Processo nº2021/570104, e Mem. Nº10/2021-GSa-
Ga, de 27.05.2021.
coNSidEraNdo: Portaria nº540/2021-SaGa, de 30.04.2021,publica-
da no doE nº34.572, de 04.05.2021, que concedeu férias regulamenta-
res ao servidor aNToNio ErNaNdES MarQUES da coSTa, assessor ii, 
Mf57195713/2, no período de 01.06.2021 a 30.06.2021.
r E S o l V E: designar a servidora GilVaNa rEiS da coSTa, agente 
de Portaria, Mf 5107580/1, para responder pelo cargo de assessor ii, no 
referido período
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 661398

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 025/2021-seGUP/Pa
Processo nº 2020/261400
Exercício: 2021
origem: Pregão Eletrônico nº 21/2020-SEGUP
Objeto: O presente Contrato tem como objeto a Contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de locaÇÃo de ESTrUTUra coM 
MoNTaGEM E dESMoNTaGEM Para EVENToS EM GEral, para atender 
as necessidades da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa 
Social, conforme especificações e condições previstas no Termo de Refe-
rência, anexo i do edital.
fundamentação legal: Parecer Jurídico n° 547/2020-coNJUr e n°47/2021-coNJUr
data de assinatura: 27 de maio de 2021
Vigência: início em 12/06/2021 e término em 11/06/2022
Valor global r$: r$ 758.851,30 (Setecentos e cinquenta e oito mil, oitocen-
tos e cinquenta e um reais e trinta centavos) referente ao lote 01, lote 02 
e lote 03
Programação orçamentaria: 06.181.1502.8264 - Gerenciamento das 
ações integradas de Segurança Pública fonte 0101 e Natureza 339039
contratada: Vr3 EirEli,
cNPJ Nº: 12.507.345/0001-15
Endereço: Tv. WE 42, nº 102 cidade Nova – 67.133-810, cidade:ananin-
deua - Pará
ordenador de despesas: alan ailton da Silva Guimarães - Secretário ad-
junto de Gestão Administrativa

Protocolo: 661691

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 695/2021–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): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 02 à 07.06.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) de pousada
SErVidor(ES):cEl PM alEXaNdrE MaScarENHaS doS SaNToS, Mf: 
5420628
TEN cEl PM MiGUEl ÂNGElo SoUSa corrÊa, Mf: 5808073-1
SGT BM fraNciSco fErrEira crUZ, Mf: 5610257-1
SGT BM carloS alBErTo oliVEira dE aQUiNo, Mf: 5634814-1
SGT BM ricHardS SoUSa MarQUES, Mf:5826993-1
caB BM KlEBEr daMaScENo SaNTaNa, Mf:54193240-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 696/2021–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): SaliNÓPoliS/Pa
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PErÍodo: 02 à 07.06.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
SErVidor(ES): alESSaNdra cElUTiNa PaES dE SoUSa, Mf: 5915052
PaUlo ViTor aNdradE BEZErra, Mf: 5933690
cEliNa alVES dE oliVEira BriTo, Mf: 5866065-4
JoÃo iGo coSTa PEcK, Mf: 5950402
QUaNTidadE dE diáriaS: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) de pousada
SErVidor(ES): SGT BM GlEUBEr GioVaNNi fErrEira Mafra, Mf: 
5601894-1
SGT PM rENaTo NaZarENo oliVEira do NaSciMENTo, Mf:5787432
SGT PM PEdro PaUlo corrÊa do coUTo, Mf:5695287
SGT PM Marco aNTÔNi caSTro, Mf:5201489-1
cB PM SUSaNa daS GraÇaS carPiNa cHaVES, Mf:57221689-1
cB PM faBrÍcio caldaS doS SaNToS, Mf:57222108-1
cB PM EdEr MacElo BriTo dE araÚJo, Mf:57189415-1
Sd PM lEoNaN fErrEira SodrÉ, Mf:6402301-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 661789

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº701/2021-saGa
Belém, 28 de maio de 2021
coNSidEraNdo: o Processo nº2021/551599, e requerimento, de 
24.05.2021.
coNSidEraNdo: a PorTaria Nº 1337/2020-SaGa, de 12.11.2020, 
publicada no DOE nº34.407, de 16.11.2020, que retificou o período de 
gozo de férias da servidora cadNa fErNaNda forMiGoSa PiNHEiro, 
coordenador do Núcleo de controle interno, Mf 5945756/1, 2019/2021, 
do período de 01.12 a 30.12.2020, a ser marcada e usufruída em uma data 
posterior, por necessidade de serviço.
r E S o l V E:
conceder o período de gozo de férias à servidora cadNa fErNaNda 
forMiGoSa PiNHEiro, coordenador do Núcleo de controle interno, 
Mf 5945756/1, 2019/2021, a partir de 21.06 a 20.07.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 661737

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 702/2021 - GsaGa/seGUP. Belém/Pa, 28 de maio de 2021.
O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES, 
no uso de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo: a importância da valorização de servidores que, com 
dedicação e esforços singulares contribuem para o êxito dos serviços desta 
Secretaria;
coNSidEraNdo:Que a referência elogiosa representa o reconhecimento 
a servidores que possuem desempenho de destaque em suas atividades;
rESolVE:
art. 1º - consignar nos assentos funcionais da servidora GaBriEla aS-
SUNÇÃo dE BarroS, Matrícula funcional 8049148, referência elogiosa 
nos seguintes termos:
“Por ter, durante o período que ocupou as funções de Pregoeira e Mem-
bro da Comissão de Licitação, demonstrado alto grau de profissionalismo, 
dedicação com que contribuiu em prol do Sistema Estadual de Segurança 
pública e defesa Social - SiEdS e à sociedade paraense, dedicando-se as 
atividades laborais, sempre seguindo os princípios da legalidade, moralida-
de, ética e eficiência. À nobre servidora, o meu mais profundo respeito e 
reconhecimento, bem como meus sinceros agradecimentos pelo despren-
dimento e pelas louváveis atitudes praticadas. Que a chama do entusiasmo 
profissional e do amor aos valores da verdade e da ética, possam ser man-
tidas vivas no seu coração, ficam nossos agradecimentos acompanhados 
dos sinceros votos de sucesso nos desafios vindouros”.
art. 2º determinar que a coordenadoria de recursos Humanos adote as 
devidas providências cabíveis para o registro da referência elogiosa nos 
assentamentos funcionais da servidora.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES – cEl QoPM
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa/SEGUP

Protocolo: 661803

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 1596/2021 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006, e considerando o disposto no artigo 98, 
inciso Viii e o 127, da lei Estadual nº 5.251/1985, considerando a cópia da 
certidão de óbito, matricula nº 067595 01 55 2021 4 00496 192 0186225 

95, expedida pelo cartório do ofício de registro civil de Pessoas Naturais 
– Belém/Pa, do cB PM rG 32379 SaNdrE MUNiZ BaTiSTa, expedida em 
29 de abril de 2021;
rESolVE:
art. 1º EXclUir do serviço ativo da PMPa, o cB PM rG 32379 SaNdrE 
MUNiZ BaTiSTa, a contar de 12 de abril de 2021, em virtude do seu fa-
lecimento.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 31 de maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 661825
Portaria Nº 1563/2021 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006, e considerando o disposto no artigo 98, 
inciso Viii e o 127, da lei Estadual nº 5.251/1985, considerando a cópia da 
certidão de óbito, matricula nº 160333 01 55 2021 4 00004 084 0000990 
43, expedida pelo cartório do ofício de registro civil de Pessoas Naturais – 
Santarém/Pa, do 3º SGT PM rG 26414 ElSoN SEBaSTiÃo rEGo, expedida 
em 21 de maio de 2021 (PaE Nº 2021/539536);
rESolVE:
art. 1º EXclUir do serviço ativo da PMPa, o 3º SGT PM rG 26414 ElSoN 
SEBaSTiÃo rEGo, a contar de 18 de maio de 2021, em virtude do seu 
falecimento.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 31 de maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 661820

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 80/21/di/dF, contida no doe nº 34.571 
do dia 03/05/2021; onde Lê-se: Servidor: cB PM reginaldo Morei-
ra Júnior; Valor: r$ 3.798,00. Leia-se: cB PM reginaldo Moreira Júnior; 
cPf:802.183.692-04; Valor: r$ 3.798,00. ordenador: roBiNSoN aUGUS-
To BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 661470

aPostiLaMeNto
.

2º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 056/2021 
– ccc/PMPa Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 
056/2021 - ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a Empresa J M foNSEca 
LTDA cujo objeto é a “ Aquisição De Epi, Álcool Em Gel 70% Antissép-
tico, álcool líquido70% antisséptico, Borrifador E Máscaras de Proteção 
Pmpa.”; Altera-se a CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 1.3. Discriminação do 
objeto Item: 4 Código SIMAS: 212325-8 Descrição/ especificação: Álcool 
etílico hidratado 70º inpm, uso hospitalar, frasco plástico resistente, tampa 
com sistema anti vazamento. 5l.; Unidade de medida: frascos; Quant: 400 
unid.; Para: 1.3. Discriminação do objeto item: 4 Código SIMAS: 002331-0 
Descrição/ especificação: Álcool etílico hidratado 70º inpm, uso hospitalar, 
frasco plástico resistente, tampa com sistema anti vazamento. 1l Unidade 
de medida: frascos. Quant: 2.000 unid.; Belém/Pa, 28 de Maio de 2021; 
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044; coman-
dante Geral da PMPa.

Protocolo: 661393

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 328/2021-sF/dF; Suprido, alBErNaNdo MoNTEiro da 
SilVa, cEl PM, Mf 56149101, do efetivo do(a) coNJUr; Prazo p/ apli-
cação: 60 (sessenta dias); Prazo p/ Prestação de contas: 10 (dez) dias; 
Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 (MaTErial dE coNSU-
Mo); fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 330/2021-sF/dF; Suprido, rodriGo daiBES MarQUES 
da coNcEiÇÃo, MaJ TEN PM, Mf 5833221/1, do efetivo do(a) corrEG; 
Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta dias); Prazo p/ Prestação de contas: 10 
(dez) dias; Valor: r$ 400,00; Elemento de despesa: 33.90.30 (MaTErial 
dE coNSUMo); fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 661473

diÁria
.

Portaria Nº 889/21/di/dF – Objetivo: Curso:Estágio de Comuni-
cação Social Para Oficiais-EB; Município de origem: Belém-PA; Destino: 
Brasília-df; Período: 06 a 20/06/2021; Quantidade de diárias: 14 de ali-
mentação; 13 de pousada e 14 de indenizações de transporte; Servidor: 
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caP PM Geysa Matos corrêa; cPf: 749.677.542-87; Valor: r$ 7.211,24. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 661459
Portaria Nº 874/21/di/dF – Objetivo: A serviço da PMPA; Funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Paragominas-Pa; Período: 27 a 28/05/2021; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 01 de pousada; Servidores: cEl PM Elson luiz Brito da 
Silva; cPf: 307.591.882-20; Valor: r$ 474,78. cB PM Silvia Elen de Sousa 
almeida; cPf: 806.048.462-15; Valor: r$ 379,80. Sd PM augusto cezar 
Santa rosa cardoso; cPf: 007.996.472-92; Valor: r$ 379,80. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 875/21/di/dF – Objetivo: A serviço da PMPA; Funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; desti-
no: Jacareacanga-Pa; Período: 21 a 28/05/2021; Quantidade de diárias: 
08 de alimentação; Servidores: SGT PM Miguel aquino de Sousa; cPf: 
729.371.142-53; Valor: r$ 1.055,04. Sd PM leony Serique do carmo; 
cPf: 942.383.592-91; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM Jocielton costa campos; 
cPf: 824.756.952-34; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM Joao Paulo roginol Mar-
ques; cPf: 938.656.512-91; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 877/21/di/dF – Objetivo: A serviço da PMPA; Funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Tucuruí-Pa; Período: 19 a 21/05/2021; Quantidade de diárias: 02 de ali-
mentação e 02 de pousada; Servidor: caP PM cinthya Thereza da costa 
Milhomem Brito; cPf: 683.412.452-72; Valor: r$ 580,28. ordenador: ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 878/21/di/dF – Objetivo: A serviço da PMPA; Fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: afuá-Pa; desti-
no: Breves-Pa; Período: 23 a 25/05/2021; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidor: cB PM diego Silva dos Santos; 
cPf: 853.960.012-91; Valor: r$ 506,40. ordenador: roBiNSoN aUGUS-
To BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 879/21/di/dF – Objetivo: Chamado de Justiça; Funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Portel-Pa; destino: 
Belém-Pa; Período: 07 a 09/06/2021; Quantidade de diárias: 02 de ali-
mentação e 02 de pousada; Servidor: CB PM Jefferson de Figueiredo de 
Menezes; cPf: 929.367.332-00; Valor: r$ 506,40. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 880/21/di/dF – Objetivo: A serviço da PMPA; Funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; destino: 
afuá-Pa; Período: 24 a 29/05/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimen-
tação e 05 de pousada; Servidores: cEl PM Helderley Souza de oliveira; 
cPf: 623.308.532-20; Valor: r$ 1.582,60. cB PM Evandro Maria alves 
rodrigues; cPf: 693.830.142-53; Valor: r$ 1.266,00. cB PM deilton lima 
de Moraes; cPf: 886.618.902-25; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Paulo renato 
Bispo Tubarão; cPf: 997.467.432-87; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 881/21/di/dF – Objetivo: Cumprir Diligências SIND; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: curralinho-Pa; Período: 01 a 03/05/2021; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: TEN PM felipe diego lopes 
da Silva; cPf: 011.942.612-99; Valor: r$ 564,44. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 882/21/di/dF – Objetivo: A serviço da PMPA; Funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Paragominas-Pa; Período: 24 a 26/05/2021; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM Eduardo conceição 
Silva de Araújo Júnior; CPF: 882.756.712-72; Valor: R$ 506,40. CB PM 
christian amaral cabral; cPf: 837.361.742-68; Valor: r$ 506,40. Sd PM 
Diogo Souza Benjamim; CPF: 028.154.822-66; Valor: R$ 506,40. Ordena-
dor: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 883/21/di/dF – Objetivo: Reforço do Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba/
Pa; destino: Baião/Pa; Período: 03 a 07/05/2021; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação; Servidores: SGT PM João luís Sousa ferreira; cPf: 
380.276.742-04; Valor: r$ 659,40. cB PM francisco da Silva ferreira Ju-
nior; cPf: 786.328.622-00; Valor: r$ 633,00. cB PM robson farias de 
Sousa; CPF: 000.130.872-66; Valor: R$633,00. SD PM Leandro Pantoja 
Pereira; cPf: 013.772.662-73; Valor: r$ 633,00. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 884/21/di/dF – Objetivo: A serviço da PMPA; Funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba/Pa; des-
tino: Baião/Pa; Período: 10 a 14/05/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação; Servidores: SGT PM raimundo Nonato rodrigues dias; cPf: 
574.616.272-87; Valor: r$ 659,40. cB PM Manoel João da conceição ro-
drigues da Silva; cPf: 925.264.702-34; Valor: r$ 633,00. cB PM adelson 
ferreira dias; cPf: 529.722.242-72; Valor: r$ 633,00. cB PM isaias Mo-
raes Gonçalves; cPf: 001.553.642-43; Valor: r$ 633,00. ordenador: ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 885/21/di/dF – Objetivo: A serviço da PMPA; Funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Tucuruí-Pa; Período: 19 a 21/05/2021; Quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação; Servidores: TEN PM Marcos Verissimo costa; cPf: 833.890.402-
34; Valor: r$ 423,33. cB PM Eldo Souza da costa; cPf: 002.554.972-37; 
Valor: r$ 379,80. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 886/21/di/dF – Objetivo: A serviço da PMPA; Funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
acará-Pa; Período: 10 a 11/05/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimen-
tação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Geraldo andré Saraiva Santa 
rosa; cPf: 625.352.182-91; Valor: r$ 395,64. SGT PM aldo caldas de 
Pina Junior; cPf: 411.289.582-87; Valor: r$ 395,64. SGT PM Paulo Gui-
lherme damasceno dos Santos; cPf: 379.341.632-15; Valor: r$ 395,64. 
Sd PM Eduardo campos de Melo; cPf: 004.692.552-00; Valor: r$ 379,80. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 892/21/di/dF – Objetivo: A serviço da PMPA; Funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
São félix do Xingu-Pa; Período: 04 a 10/05/2021; Quantidade de diárias: 
06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: cB PM diogo arakem 
Moura Santana de oliveira; cPf: 807.924.212-72; Valor: r$ 1.519,20. cB 
PM Sandro castilho Santana; cPf: 751.445.572-87; Valor: r$ 1.519,20. 
cB PM Ewerton Sergio lima dantas; cPf: 002.455.363-88; Valor: r$ 
1.519,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 661485
Portaria Nº 196/21/di/dF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM francisco Monteiro da costa; cPf: 318.102.092-34; Valor: r$ 870,40. 
SGT PM Gleidson Borges de alexandria; cPf:378.316.582-20; Valor: r$ 
870,40. cB PM Jean Patrick da Silva lopes; cPf: 949.512.922-20; Valor: 
r$ 857,20. Sd PM Gabriel Henrique Barbosa lima; cPf: 027.809.692-10; 
Valor: r$ 857,20. Sd PM david rocha almeida; cPf: 962.068.372-20; Va-
lor: r$ 857,20. Sd PM Ediliz Santos do amor divino; cPf: 008.293.492-43; 
Valor: r$ 857,20. Sd PM Marllo Santos Saldanha; cPf: 008.429.032-32; 
Valor: r$ 857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 661491
Portaria Nº 197/21/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 Kamilla anastácia Pinheiro de Souza; cPf: 941.176.322-72; 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 198//21/di/dF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: São domingos do capim-Pa; Período: 02 a 
07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: Sd PM Edilene ferreira de Sousa correa; cPf: 947.037.442-87; 
Valor: r$ 1.266,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 199/21/di/dF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salvaterra-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: Sd 
PM dalcilene Pacheco ferreira; cPf: 835.370.662-87; Valor: r$ 1.266,00. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 200/21/di/dF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. 
corPUS cHriSTi 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: SUB 
TEN PM José franklin dos Santos Vieira; cPf: 173.754.442-34; Valor: r$ 
1.318,80. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 201/21/di/dF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 02 a 09/06/2021; 
Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 07 de pousada; Servido-
res: SGT PM João Marcolino de freitas; cPf: 695.416.472-00; Valor: r$ 
1.714,44; Sd PM Valmir rocha almeida Junior; cPf: 001.381.532-64; Va-
lor: r$ 1.645,80. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 202/21/di/dF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. 
corPUS cHriSTi 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: SGT 
PM cleiton Soares Silva; cPf: 607.354.652-15; Valor: r$ 870,40. ordena-
dor: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 203/21/di/dF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: São domingos do capim-Pa; Período: 02 a 
07/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: Sd PM Geisa Nayane de oliveira Vilhena; cPf: 985.134.192-49; 
Valor: r$ 1.266,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 204/21/di/dF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB 
PM ariane do Nascimento rodrigues coelho; cPf: 903.091.972-87; Valor: 
r$ 1.266,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 205/21/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: SGT 
PM osvaldo Nazareno rosário do Nascimento; cPf: 430.084.292-20; Va-
lor: r$ 1.318,80. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 206/21/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 Marcos Barroso leal; cPf: 913.397.742-91; Valor: r$ 1.266,00. orde-
nador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 207/21/di/dF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: curuçá-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: Sd 
PM Eric Santana da Silva; cPf: 012.406.852-97; Valor: r$ 857,20. orde-
nador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 208/21/di/dF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT 
PM GilMar da cUNHa SoUSa; cPf: 640.520.522-34; Valor: r$ 870,40; 
cB PM dEYViSoN roBErTo dE SoUZa MarTiNEZ. cPf: 963.270.812-15; 
Valor: r$857,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 661656
Portaria Nº 76/21/di/dF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: curuça-Pa; Período: 02 a 07/06/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM luís carlos da costa Borcém; cPf: 375.579.982-00; Valor: r$ 870,40. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 77/21/di/dF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. 
corPUS cHriSTi 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 01 a 08/06/2021; 
Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 07 de pousada; Servidor: 
SGT PM claudia rogéria Nobre alves; cPf: 281.744.372-15; Valor: r$ 
1.714,44. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 661650

Portaria Nº 11/21/di/dF – Objetivo: Curso de Operações Especiais 
da PMPi; fundamento legal. lei N° 5.119/84; Município de origem: Be-
lém-Pa; destino: Teresina-Pi; Período: 14/05 a 14/06/2021; Quantidade 
de diárias: 30 de alimentação; Servidores: Sd PM ronaldes de oliveira 
ferreira; cPf: 932.438.392-20; Valor: r$ 5.380,80. ordenador: roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 661632

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo da Portaria coNstaN-
te No diÁrio oFiciaL Nº 34.596 de 27/05/2021, rEfErENTE a 
diária, PorTaria Nº 889/21 -df, QUE GEroU o ProTocolo dE PUBli-
caÇÃo: 660444.

Protocolo: 661463
torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo da Portaria coNstaN-
te No diÁrio oFiciaL Nº 34.596 de 27/05/2021, rEfErENTE a 
diária, PorTaria Nº 135/21 -df, QUE GEroU o ProTocolo dE PUBli-
caÇÃo: 660447.

Protocolo: 661711

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 083/2021-dG/Pc-Pa/diVersos
Belém-Pará, 11 de maio de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo art. 8º, inciso i da lei complementar nº 022/94...
coNSidEraNdo os termos da lei complementar n º 022/94, de 
15/03/1994 e suas alterações, que confere ao delegado-Geral atribuições 
para dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz 
administração da instituição Policial;
coNSidEraNdo a designação, da comissão Permanente de Promoção 
funcional, instituída pela PorTaria Nº 003/2020-dG-Pc/Pa/diVErSoS, 
de 12.01.2021, publicada no doE Nº 34.489, de 11.02.2021 e PorTaria 
Nº 044/2021-dG-Pc/Pa/diVErSoS, de 09.04.2021, publicada no doE 
nº 34.548, de 12.04.2021, com a finalidade de realizar o processo de 
Promoção funcional das categorias de policiais civis do Estado do Pará, 
referente a abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 49/2021-SEc/coNSUP/Pc-Pa, de 
10.05.2021, subscrito pela delegada Silvana Guilhon Salim, Presidente da 
comissão, por meio do qual solicita a redesignação da comissão para a 
conclusão dos trabalhos;
r E S o l V E :
i – rEdESiGNar a comissão Permanente de Promoção funcional, compos-
ta pelos servidores SilVaNa GUilHoN SaliM, aNa MicHEllE GoNÇalVES 
SoarES ZaGalo e JUliaNa THoMÉ caValcaNTE do roSário, delega-
das de Polícia Civil, respectivamente Presidente e Membros, com a finalida-
de de concluir o Processo de Promoção funcional das categorias de policiais 
civis do Estado do Pará, envolvendo a categoria de delegado de Polícia ci-
vil, as categorias de Nível Superior de Escrivão de Polícia civil, investigador 
de Polícia civil e Papiloscopista, as categorias remanescentes de Escrivão 
de Polícia civil, investigador de Polícia civil, e Motorista Policial, referente a 
abril de 2021, assegurando o prazo razoável para a conclusão do processo;
ii – determinar à diretoria de administração que adote as devidas provi-
dências ao fiel cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 661602

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo
Termo aditivo: 3. contrato: 077/2018-PcE/Pa. Partes: Polícia civil do Es-
tado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. dÍGiTro TEcNoloGia S.a. 
CNPJ nº 83.472.803/0001-76. Classificação do objeto: Prorrogação do Pra-
zo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses e reajuste de preço de 
27,99% (percentual referente à redução de 10% no valor do índice iGP-M 
em março/2021). data da assinatura: 22/05/2021. ViGÊNcia: 22/05/2021 
à 22/05/2022. orÇaMENTo: Programa de Trabalho Natureza de despesa 
fonte de recurso origem do recurso.06.183.1502.8840.339039.0101. Es-
tadual. Proc. nº 2021/349129. coNTraTado: dÍGiTro TEcNoloGia S.a. 
Endereço: Rua Sofia Quit de Souza, nº 167, CEP: 88.085-040, Florianópo-
lis/Sc. Tel: (48) 3281-7000. ordENador: ana Michelle Gonçalves Soares 
Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 661447
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CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 174 de 19/05/2021 – daF
SErVidor: iriaNGEla Maria alMEida MENdES
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 54187969/1
PErÍodo: 08.03.2021 à 05/07/2021

Portaria Nº 175 de 19/05/2021 – daF
SErVidor: JoSYlENNE Maria SilVa BraGa
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5895004/1
PErÍodo: 28.02.2021 à 28/05/2021

Portaria Nº 176 de 19/05/2021 – daF
SErVidor: SaNdro JoSÉ BENTES lEMaNSKi
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 55588206/4
PErÍodo: 29.03.2021 à 26/06/2021

Portaria Nº 177 de 19/05/2021 – daF
SErVidor: raiMUNda do Socorro raiol BarroS
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5476470/1
PErÍodo: 05.03.2021 à 14/03/2021

Portaria Nº 178 de 19/05/2021 – daF
SErVidor: ciNTia SaYaKa KodaMa
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5922452/2
PErÍodo: 09.03.2021 à 13/03/2021

Portaria Nº 179 de 19/05/2021 – daF
SErVidor: GilBErTo alEXaNdrE carloS dE alMEida
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 6305415/2
PErÍodo: 09.03.2021 à 15/03/2021

Portaria Nº 180 de 20/05/2021 – daF
SErVidor: Márcio JoSÉ MoUra doS SaNToS
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5890103/1
PErÍodo: 30.03.2021 à 28/04/2021

Portaria Nº 181 de 20/05/2021 – daF
SErVidor: aMilcar BaPTiSTa TocaNTiNS JUNior
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 54188135/1
PErÍodo: 05.03.2021 à 03/04/2021

Portaria Nº 182 de 20/05/2021 – daF
SErVidor: roBErTo coSTa NUNES
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5947880/2
PErÍodo: 25.03.2021 à 02/04/2021

Portaria Nº 183 de 20/05/2021 – daF
SErVidor: alBErTo doS rEiS coSTa JUNior
carGo: Perito Médico legista, MaTrÍcUla: 5958565/1
PErÍodo: 16.03.2021 à 29/03/2021

Portaria Nº 184 de 25/05/2021 – daF
SErVidor: aNa cláUdia MElo MacEdo
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 54182353/2
PErÍodo: 02.12.2020 à 04/12/2020

Portaria Nº 185 de 25/05/2021 – daF
SErVidor: JoÃo MarcElo criSTiaNo liMa oliVEira
carGo: Motorista, MaTrÍcUla: 57190929/1
PErÍodo: 06.03.2021 à 21/03/2021

Portaria Nº 186 de 25/05/2021 – daF
SErVidor: THaiSa caSiMiro SaraiVa MoNTEiro
carGo: Téc. de adm. e finanças, MaTrÍcUla: 5892916/1
PErÍodo: 07.05.2021 à 05/07/2021

Portaria Nº 189 de 26/05/2021 – daF
SErVidor: doUGlaS EdUardo SaNToS aVElar
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5958434/1
PErÍodo: 16.01.2021 à 30/01/2021

Portaria Nº 190 de 26/05/2021 – daF
SErVidor: lUciclEa VilHENa fErrEira
carGo: auxiliar operacional, MaTrÍcUla: 57208049/1
PErÍodo: 08.04.2021 à 12/04/2021

Portaria Nº 154 de 26/05/2021 – daF
SErVidor: cElSo oliVEira MacHado
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 54188035/1
PErÍodo: 15.03.2021 à 11/04/2021

Protocolo: 661387

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 164/2021 de 18/05/2021, 
PUBLicada No doe Nº 34.590 de 21.05.2021.

onde se lê:
Matrícula: 54182353/2
Período: 11.01.2021 à 09.02.2021.
Leia – se:
Matrícula: 5190835/2
Período de 19.04.2021 à 03.05.2021.
EdValdo rodriGUES dE caSTro
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 661457

coNtrato
.

coNtrato: 036/2021 – cPcrc
OBJETO: O objeto do presente Contrato consiste na aquisição de AERONA-
VES rEMoTaMENTE PiloTadaS – droNES, em atendimento as demandas 
do Núcleo de Engenharia Aplicada deste Centro de Perícias Científicas “Re-
nato Chaves”, realizando perícias que necessitem de mapeamento aéreo 
no local da ocorrência do sinistro.
daTa da aSSiNaTUra: 28/05/2021.
Valor: r$ 54.270,00 (cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta reais).
ViGÊNcia: 28/05/2021 a 27/05/2022.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 014/2021 – cPcrc
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 1050008268E; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 449052; foNTE: 0660/0661.
coNTraTado: a empresa Maiorca coMÉrcio dE EQUiPaMENToS ElE-
TrÔNicoS EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 34.802.325/0001-00, 
com sede estabelecida à av. Marquês de São Vicente, nº 1619, Sala 1102, 
São Paulo/SP, cEP: 01.139-003,
ordENador dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 661675

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 001/2021
PARTES: CENTRO DE PERÍCIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES, pessoa ju-
rídica de direito público, inscrita no cNPJ sob o nº 03.664.871/0001-86 e 
QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita sob o cNPJ nº 01.334.250/0003-92.
oBJETo: aquisição anual (2021) de Materiais Exclusivos da Marca Qiagen, 
para atender a demanda do laboratório de Genética forense do centro de 
Perícias Cientificas Renato Chaves.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso i, 
da lei nº 8.666/93, inexigibilidade de licitação nº 001/2021, Processo nº 
2020/1005339 considerando que o material é fornecido exclusivamente.
Valor: r$ 85.875,00 (oitenta e cinco mil oitocentos e setenta e cinco 
reais).
Valor orÇaMENTário:
Pi: 1050008268c
foNTE: 0101
PTrES: 858268
NaT. dESPESa; 339030
aÇao: 232423
ViGÊNcia: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato 
administrativo.
ordENador rESPoNSáVEl: celso da Silva Mascarenhas | diretor Geral 
| cPc rc.
Belém/Pa, 27 de maio de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral
Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves

Protocolo: 661469
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 002/2021

PARTES: CENTRO DE PERÍCIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES, pessoa ju-
rídica de direito público, inscrita no cNPJ sob o nº 03.664.871/0001-86 e 
NOVA ANALÍTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita sob o cNPJ nº 67.774.679/0001-47.
oBJETo: contratação de serviço especializado, para manutenção preventi-
va, corretiva e qualificação, com reposição de peças, consumíveis e cober-
tura de serviços totalmente integrada para todos os módulos que compõem 
os sistemas analíticos, do seguinte equipamento: Sistema de cromato-
grafia a Gás Acoplado a Espectrômetro de Massa e FID (CG/EM/FID), da 
fabricante THErMo fiSHEr SciENTifi para atender as necessidades deste 
Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso i, 
da lei nº 8.666/93, inexigibilidade de licitação nº 002/2021, Processo nº 
2021/308203, considerando que a manutenção é fornecida exclusivamen-
te.
Valor: r$ 68.040,00 (sessenta e oito mil e quarenta reais).
Valor orÇaMENTário:
PTrES: 858268
foNTE: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339039
Pi: 1050008268c
aÇÃo: 232085
ViGÊNcia: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato 
administrativo.
ordENador rESPoNSáVEl: celso da Silva Mascarenhas | diretor Geral 
cPc-rc.
Belém/Pa, 27 de maio de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral
Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves

Protocolo: 661616
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 006/2021

PARTES: CENTRO DE PERÍCIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES, pessoa ju-
rídica de direito público, inscrita no cNPJ sob o nº 03.664.871/0001-86 e 
EMPrESa BraSilEira dE corrEioS E TElÉGrafoS – corrEioS, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ n° 34.028.316/0018-51.
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oBJETo: contratação da Empresa Brasileira de correios e Telégrafos 
(EcT), para prestação de serviço de malote: serviço de coleta, transporte e 
entrega de correspondência agrupada em âmbito estadual, para atender as 
necessidades do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso i, 
da lei nº 8.666/93, inexigibilidade de licitação nº 006/2021, Processo nº 
2021/311414 considerando que o material é fornecido exclusivamente.
Valor: r$ 44.399,87 (quarenta e quatro mil trezentos e noventa e nove 
reais e oitenta e sete centavos).
Valor orÇaMENTário:
Pi: 1050008338c
foNTE: 0101
PTrES: 858338
NaTUrEZa dE dESPESa: 339039
aÇÃo: 232085
ViGÊNcia: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato 
administrativo.
ordENador rESPoNSáVEl: celso da Silva Mascarenhas | diretor Geral 
| cPc rc.
Belém/Pa, 27 de maio de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral
Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves

Protocolo: 661624
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 007/2021

PARTES: CENTRO DE PERÍCIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES, pessoa ju-
rídica de direito público, inscrita no cNPJ sob o nº 03.664.871/0001-86 e 
HEXIS CIENTIFICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o 
cNPJ n° 53.276.010/0001-10.
OBJETO: Aquisição de Materiais de Cromatografia, para atender a deman-
da do Laboratório de Genética Forense do Centro de Perícias Cientificas 
renato chaves.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso i, 
da lei nº 8.666/93, inexigibilidade de licitação nº 007/2021, Processo nº 
2021/450376 considerando que o material é fornecido exclusivamente.
Valor: r$ 7.891,62 (sete mil oitocentos e noventa e um reais e sessenta 
e dois centavos).
Valor orÇaMENTário:
Pi: 4120008268c
foNTE: 0101
PTrES: 858268
NaTUrEZa dE dESPESa: 339030
aÇÃo: 232085
ViGÊNcia: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato 
administrativo.
ordENador rESPoNSáVEl: celso da Silva Mascarenhas | diretor Geral 
| cPc rc.
Belém/Pa, 27 de maio de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral
Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves

Protocolo: 661633

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 006/2021

O Diretor-Geral resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 
006/2021, para atender as necessidades do Centro de Perícias Cientificas 
renato chaves.
Valor: r$ 44.399,87 (quarenta e quatro mil trezentos e noventa e nove 
reais e oitenta e sete centavos).
Belém/Pa, 27 de maio de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral
Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves

Protocolo: 661626
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 007/2021
O Diretor-Geral resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 
007/2021, para atender a demanda do laboratório de Genética forense do 
Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves.
Valor: r$ 7.891,62 (sete mil oitocentos e noventa e um reais e sessenta 
e dois centavos).
Belém/Pa, 27 de maio de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral
centro de Perícias cientificas Renato Chaves

Protocolo: 661635
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 002/2021
O Diretor-Geral resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 
002/2021, para atender as necessidades do Centro de Perícias Cientificas 
renato chaves.
Valor: r$ 68.040,00 (sessenta e oito mil e quarenta reais).
Belém/Pa, 27 de maio de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral
Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves

Protocolo: 661620

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 001/2021

O Diretor-Geral resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 
001/2021, para atender a demanda do laboratório de Genética forense do 
Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves.
Valor: r$ r$ 85.875,00 (oitenta e cinco mil oitocentos e setenta e cinco 
reais).
Belém/Pa, 27 de maio de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral
Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves

Protocolo: 661601

aPostiLaMeNto
.

PriMeiro terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato 
adMiNistratiVo Nº 026/2021 – cPcrc

O Diretor-Geral do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, conside-
rando o erro material ocorrido na elaboração do contrato administrativo nº 
026/2021 – cPcrc, no item 28 da tabela, celebrado com a r P NoGUEira 
coNfEcÇÃo E coMErcio, determina o apostilamento do contrato admi-
nistrativo em questão.
o código Simas da tabela do contrato administrativo nº 026/2021 – cP-
crc passará a ser a seguinte:

iTEM dEScriÇÃo SiMaS UNd QTd Valor 
UNiT. Valor ToTal

28

Macacão de segurança branco, tamanho G em 
polipropileno. Proteção tipo 6. 50Gr/M² (aSTM 
d5034). 210G. com capuz. Elástico no capuz. 
Punhos e tornozelos, que proporcione proteção 

em operação em que exista risco de

211453-4 UNd 5522 r$ 23,00 r$ 127.006,00

Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
Belém/Pa, 26 de maio de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral
Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”

Protocolo: 661654

diÁria
.

Portaria N°. 439/ 2021
JUdYSSoN allaN oliVEira dE BriTo cic: 373.528.652-68
MaTrÍcUla: 54188476/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 10/05/2021 a 20/05/2021
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 509/ 2021
GiUSEPPE aNToNio HolaNda TaNcrEdi cic: 791.781.702-49
MaTrÍcUla: 57229384/1
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 16/05/2021 a 23/05/2021
oBJETiVo: realizar perícias diversas.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 528/ 2021
HErBErT rodriGo da SilVa riBEiro cic: 889.365.202-10
MaTrÍcUla: 55587510-2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
rildo MoraES PlaTiNo da SilVa cic: 973.152.147-04
MaTrÍcUla: 5858275/2
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diáriaS: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 17/05/2021 a 27/05/2021
oBJETiVo: realizar perícia veícular.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 582/ 2021
JoÃo BaTiSTa SaNTaNa MaGNo cic: 301.070.082-20
MaTrÍcUla: 57196669/1
carGo: Motorista
laUro MEdiNa ViaNa cic: 130.836.272-20
MaTrÍcUla: 5146666/2
carGo: Perito criminal
roBErTa PaTricia doS SaNToS TaVarES cic: 657.523.682-00
MaTrÍcUla: 5894894
carGo: Perito criminal
cidadE: acara - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 10/05/2021 a 11/05/2021
oBJETiVo: Participar equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 661710
Portaria N°. 477/ 2021

MaiK NEVES da crUZ cic: 376.453.902-04
MaTrÍcUla: 5892890
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 29/04/2021 a 01/05/2021
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria N°. 548/ 2021
aNdErSoN HaGE oda cic: 633.911.552-72
MaTrÍcUla: 5920378
carGo: Motorista
rEiNaldo da SilVa faYal cic: 159.399.602-00
MaTrÍcUla: 5232988/1
carGo: Perito criminal
cidadE: caSTaNHal - Pa
diáriaS: meia PErÍodo: 11/05/2021
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 551/ 2021
EdilSoN TEiXEira dE caMPoS JÚNior cic: 144.989.442-91
MaTrÍcUla: 5129516/1
carGo: Perito criminal
ViTor lEoNardo dE lUcENa SoUZa cic: 965.359.112-68
MaTrÍcUla: 5897542
carGo: Motorista
cidadE: MoSQUEiro - Pa
diáriaS: meia PErÍodo: 20/04/2021
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 553/ 2021
Joao SoUZa riBEiro JUNior cic: 001.190.942-07
MaTrÍcUla: 5955624/1
carGo: auxiliar operacional
PaBlo Y caSTro cic: 009.090.519-92
MaTrÍcUla: 5889186/1
carGo: Perito criminal
cidadE: S.doM. do araGUaia - Pa
diáriaS: meia PErÍodo: 10/05/2021
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 661712
Portaria N°. 503/ 2021

SilVio aNdrÉ liMa da coNcEiÇÃo cic: 305.438.272-91
MaTrÍcUla: 54188033/1
carGo: Perito criminal
cidadE: STa. Maria do Pará - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 06/05/2020 a 06/05/2021
oBJETiVo: realizar pericia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 489/ 2021
ViTor lEoNardo dE lUcENa SoUZa cic: 965.359.112-68
MaTrÍcUla: 5897542
carGo: Motorista
cidadE: acara - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 06/05/2021
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 563/ 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: 17/04/2021
oBJETiVo: auxiliar na necrópsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 573/ 2021
PriScilla fErNaNda rEiS cic: 015.508.216-79
MaTrÍcUla: 5958383
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 05/05/2021
oBJETiVo: Participar de treinamento.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 661717
Portaria N°. 565/ 2021

PriScilla fErNaNda rEiS cic: 015.508.216-79
MaTrÍcUla: 5958383
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 03/05/2021
oBJETiVo: Participar de treinamento.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 566/ 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: 09/04/2021
oBJETiVo: auxiliar na necrópsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 571/ 2021
PriScilla fErNaNda rEiS cic: 015.508.216-79
MaTrÍcUla: 5958383
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 10/05/2021
oBJETiVo: Participar de treinamento.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 570/ 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: 07/04/2021
oBJETiVo: auxiliar na necrópsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 661725
Portaria N°. 552/ 2021

EdNaldo alcESaNo da SilVa cic: 519.959.302-10
MaTrÍcUla: 5955628/1
carGo: auxiliar operacional
Valdir riBEiro SilVa cic: 287.758.212-49
MaTrÍcUla: 54181634/4
carGo: auxiliar operacional
cidadE: aBEl fiGUEirEdo - Pa
diáriaS: meia PErÍodo: 16/04/2021
oBJETiVo: realizar remoção cadavérica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 517/ 2021
GilSoN riBEiro MaGalHÃES cic: 657.028.592-00
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
riTEl JorGE carValHo alMEida cic: 776.348.702-00
MaTrÍcUla: 57190558
carGo: assistente administrativo
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 13/04/2021 a 14/04/2021
oBJETiVo: Translado de material biológico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 549/ 2021
JEffErSoN NUNES PiMENTEl cic: 013.102.392-66
MaTrÍcUla: 59558761
carGo: auxiliar operacional
JoSiMar doS rEiS BaNdEira cic: 748.008.172-34
MaTrÍcUla: 5955805
carGo: auxiliar operacional
cidadE: MaraBá - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 09/05/2021
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 661739
Portaria N°. 574/ 2021

JoNES fUrTado dE caSTro cic: 645.240.782-15
MaTrÍcUla: 5955865/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 14/05/2021
oBJETiVo: Translado de material biológico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 575/ 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: 20/04/2021
oBJETiVo: auxiliar na necrópsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 576/ 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: 14/04/2021
oBJETiVo: auxiliar na necrópsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 577/ 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: 12/04/2021
oBJETiVo: auxiliar nan necrópsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 661735
Portaria N°. 569/ 2021

PriScilla fErNaNda rEiS cic: 015.508.216-79
MaTrÍcUla: 5958383
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 12/05/2021
oBJETiVo: Participar de treinamento.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 568/ 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: 04/04/2021
oBJETiVo: auxiliar na necrópsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria N°. 567/ 2021
PriScilla fErNaNda rEiS cic: 015.508.216-79
MaTrÍcUla: 5958383
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 17/05/2021
oBJETiVo: Participar de treinamento.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 572/ 2021
iVaNil GoNÇalVES cic: 619.318.612-34
MaTrÍcUla: 5912934/2
carGo: Motorista
JEffErSoN BaSToS dE oliVEira cic: 929.217.107-06
MaTrÍcUla: 54188046/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ViGia - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 30/04/2021
oBJETiVo: realizar perícia técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 661730
Portaria N°. 372/ 2021

arNaldo aUGUSTo alMEida dE SoUZa JÚNior cic: 306.275.672-15
MaTrÍcUla: 5832144/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 15 1/2 (Quize e meia) PErÍodo: 06/05/2021 a 21/05/2021
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 661755

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL Nº 011/21 Pss-02/2021 de 28 de Maio de 2021.
O Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, através da Comissão 
Especial de Seleção, designada pela PorTaria Nº 120/2021 – GaB 
comunica o resultado final do Processo Seletivo Simplificado – PSS para 
seleção de profissionais Perito Médico Legista para fins de contratação sob 
o regime de contrato temporário, conforme especificações estabelecidas 
no Edital.
cÓd. 1 - Perito MÉdico LeGista – tUcUrUÍ.
 

ordem Nome completo data Nasci-
mento Escolaridade T. S Qualificação Entrevista Total

1 lEoNardo SáVio da SilVa crEÃo 07/03/1985 1 0 0 6,5 7,5
2 liliaNE NarEli SoUZa da SilVa 24/11/1992 1 0 0 6,0 7,0

cÓd. 2 - Perito MÉdico LeGista – ParaUaPeBas.
 

ordem Nome completo data Nasci-
mento Escolaridade T. S Qualificação Entrevista Total

1 SadY lUcaS dE araÚJo 19/07/1968 3 0 0 10 13
2 lEila caPElla fUrTado HEdlEr 17/02/1970 3 0 0 8,5 11,5

3 carloS HUMBErTo rocHa alVES 
dE araÚJo 12/03/1981 2 0 2 7 11

4 NaYaNa fErrEira dE MoraES 23/11/1989 3 0 0 7,5 10,5

5 daYVSoN WallYSoN MoUra 
GoNÇalVES 07/04/1987 1 0 6 falToU 7

Belém, 28 de Maio de 2021.
EdValdo rodriGUES dE caSTro
Presidente da comissão do PSS

Protocolo: 661430
HoMoLoGaÇÃo do resULtado FiNaL do Pss Nº 002/2021

O Diretor Geral do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento na lei comple-
mentar Estadual nº 07/1991, alterada pela lei complementar Estadual nº 
077/2011, lei Estadual nº 8.096/2015, leis Estaduais nº 6.829/2006 e nº 
6.282/2000 e pelos decretos Estaduais nº 1.230/2015 e nº 1.741/2017 e 
subsidiariamente pela Lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 – 
Regime Jurídico Único – RJU, resolve homologar o resultado definitivo do 
Processo Seletivo Simplificado – PSS para contratação temporária, tendo 
como classificados os seguintes candidatos:
cÓd. 1 - Perito MÉdico LeGista – tUcUrUÍ.
 

ordem Nome completo data Nasci-
mento Escolaridade T. S Qualificação Entrevista Total

1 lEoNardo SáVio da SilVa crEÃo 07/03/1985 1 0 0 6,5 7,5
2 liliaNE NarEli SoUZa da SilVa 24/11/1992 1 0 0 6,0 7,0

cÓd. 2 - Perito MÉdico LeGista – ParaUaPeBas.
 

ordem Nome completo
data Nasci-

mento
Escolaridade T. S Qualificação Entrevista Total

1 SadY lUcaS dE araÚJo 19/07/1968 3 0 0 10 13
2 lEila caPElla fUrTado HEdlEr 17/02/1970 3 0 0 8,5 11,5

3
carloS HUMBErTo rocHa alVES 

dE araÚJo
12/03/1981 2 0 2 7 11

4 NaYaNa fErrEira dE MoraES 23/11/1989 3 0 0 7,5 10,5

5
daYVSoN WallYSoN MoUra 

GoNÇalVES
07/04/1987 1 0 6 falToU 7

Belém, 28 de Maio de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
Perito criminal
Diretor-Geral do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”

Protocolo: 661431

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1618/2021-dG/dto/detraN, de 28/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN, 
no uso de suas atribuições legais e de seu cargo e,
considerando a lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, que institui o có-
digo de Trânsito Brasileiro, em especial o §2º, do art. 280, que aduz que a 
infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente 
da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento 
audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente 
disponível, previamente regulamentado pelo coNTraN;
considerando a resolução nº 798, de 02 de setembro de 2020, que dis-
põe sobre requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade 
de veículos automotores, elétricos, reboques e semirreboques conforme o 
código de Trânsito Brasileiro;
Considerando a importância da fiscalização de velocidade como instrumen-
to para a redução de acidentes e de sua gravidade;
considerando as vias ou trechos de vias com potencial ocorrência de aci-
dentes de trânsito,que tenham histórico de acidentes de trânsito que gera-
ram mortes ou lesões ouem que haja recorrente inobservância dos limites 
de velocidade previstos para a referida via;
rESolVE
art. 1 º colocar em operação os equipamentos eletrônicos metrológicos, do 
tipo portátil, medidor de velocidadecom registro de imagem, usado osten-
sivamente como controlador de velocidade, em vias sinalizadas por placas 
de regulamentação r-19.
 

 
 
 

ÍTEM
local (Via)

VElocidadE rE-
GUlaMENTada

TiPo do EQUi-
PaMENTo

cErTificado 
dE VErifi-
caÇÃo do 
iNMETro

NÚMEro dE 
SÉriE do 

faBricaNTE

idENTificaÇÃo 
ESTaBElEcida 
PElo ÓrGÃo

01
Vias ou trechos de vias 
com placas de regula-

mentação r-19

60 km nas vias 
urbanas ou rurais 

com características 
urbanas e 80 km 
nas vias rurais

PorTáTil 14.457.981 20001 EST101

02
Vias ou trechos de vias 
com placas de regula-

mentação r-19

60 km nas vias 
urbanas ou rurais 

com características 
urbanas e 80 km 
nas vias rurais

PorTáTil 14.457.983 20003 EST102

art. 2º Nos locais em que houver instalado medidor de velocidade do tipo 
fixo, a utilização dos medidores portáteis somente podem ser utilizados a 
uma distância mínima de:
i - 500 mts (quinhentos metros), em vias urbanas e em trechos de vias 
rurais com características de via urbana; e
ii - 2.000 mts (dois mil metros), para os demais trechos de vias rurais.
art. 3º os medidores de velocidade do tipo portátil somente devem ser 
utilizados por agentes de trânsito, no exercício regular de suas funções, 
devidamente uniformizados, em ações defiscalização, não podendo haver 
obstrução da visibilidade, do equipamento e de seu operador, por placas, 
árvores, postes, passarelas, pontes, viadutos, marquises, ou qualquer ou-
tra forma que impeça a sua ostensividade.
art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Portaria Nº 1619/2021- dG/dto/detraN, de 28/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN, 
no uso de suas atribuições legais e de seu cargo e,
considerando a lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, que institui o có-
digo de Trânsito Brasileiro, em especial o §2º, do art. 280, que aduz que a 
infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente 
da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento 
audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente 
disponível, previamente regulamentado pelo coNTraN;



40  diário oficial Nº 34.599 Segunda-feira, 31 DE MAIO DE 2021

considerando a resolução nº 798, de 02 de setembro de 2020, que dis-
põe sobre requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade 
de veículos automotores, elétricos, reboques e semirreboques conforme o 
código de Trânsito Brasileiro;
Considerando a importância da fiscalização de velocidade como instrumen-
to para a redução de acidentes e de sua gravidade;
 considerando as vias ou trechos de vias com potencial ocorrência de aci-
dentes de trânsito,que tenham histórico de acidentes de trânsito que gera-
ram mortes ou lesões ouem que haja recorrente inobservância dos limites 
de velocidade previstos para a referida via;
rESolVE
art. 1 º colocar em operação os equipamentos eletrônicos metrológicos, do 
tipo portátil, medidor de velocidadecom registro de imagem, usado osten-
sivamente como controlador de velocidade, em vias sinalizadas por placas 
de regulamentação r-19.
 

 
 
 

ÍTEM
local (Via)

VElocidadE rE-
GUlaMENTada

TiPo do EQUi-
PaMENTo

cErTificado 
dE VErifi-
caÇÃo do 
iNMETro

NÚMEro dE 
SÉriE do 

faBricaNTE

idENTificaÇÃo 
ESTaBElEcida 
PElo ÓrGÃo

01
Vias ou trechos de vias 
com placas de regula-

mentação r-19

60 km nas vias 
urbanas ou rurais 

com características 
urbanas e 80 km 
nas vias rurais

PorTáTil 14218771 Tc003546 EST501

02
Vias ou trechos de vias 
com placas de regula-

mentação r-19

60 km nas vias 
urbanas ou rurais 

com características 
urbanas e 80 km 
nas vias rurais

PorTáTil 14218775 Tc003746 EST502

art. 2º Nos locais em que houver instalado medidor de velocidade do tipo 
fixo, a utilização dos medidores portáteis somente podem ser utilizados a 
uma distância mínima de:
i - 500 mts (quinhentos metros), em vias urbanas e em trechos de vias 
rurais com características de via urbana; e
ii - 2.000 m (dois mil metros), para os demais trechos de vias rurais.
art. 3º os medidores de velocidade do tipo portátil somente devem ser 
utilizados por agentes de trânsito, no exercício regular de suas funções, 
devidamente uniformizados, em ações defiscalização, não podendo haver 
obstrução da visibilidade, do equipamento e de seu operador, por pla-
cas,árvores, postes, passarelas, pontes, viadutos, marquises, ou qualquer 
outra forma que impeça a sua ostensividade.
art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 661823
Portaria Nº 1588/2021 – dG/cccLiN, 27 de Maio de 2021.

o diretor-Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso da competência que lhe confere o artigo 22 da lei 9.503 de 23 
de Setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro.
considerando o teor da PorTaria Nº011/2021 do dETraN/Pa que 
regulamenta o credenciamento de clínicas Médicas e Psicológicas, para 
realização de Exames de aptidão física e Mental e avaliação Psicológica 
em candidatos a obtenção de carteira Nacional de Habilitação – cNH, 
autorização para conduzir ciclomotores - acc, renovação de Exames, 
Mudança e adição de categoria e outros exigidos pelo dETraN/Pa, bem 
como, as disposições das resoluções dos conselhos federais de Medicina 
e Psicologia.
considerando o requerimento protocolado sob o nº2020/1029461 pela 
Jca MEdiciNa E PSicoloGia do TráfEGo (Nome fantasia: MPT clÍNi-
ca) - localizada na rua Medianeira n.401, Bairro rui Pires de lima, cEP 
68.193-000, Novo Progresso/Pa, inscrita no cNPJ 34.701.781/0001-63.
considerando que o requerimento foi autuado e processado consoante os 
preceitos da Portaria n.011/2021-dG, e que a requerente Jca MEdiciNa 
E PSicoloGia do TráfEGo (MPT clÍNica) – Novo Progresso/Pa cumpriu 
com todas as formalidades legais para o seu credenciamento.
r E S o l V E:
i - crEdENciar pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 
data da publicação desta Portaria, a clínica Jca MEdiciNa E PSicolo-
Gia do TráfEGo (MPT clÍNica), cNPJ 34.701.781/0001-63, localizada 
na rua Medianeira n.401, Bairro rui Pires de lima, cEP 68.193-000, Novo 
Progresso/Pa - Pará, sob a responsabilidade administrativa de José carlos 
alves da Silva, sob a responsabilidade Técnica Médica de antonio fernan-
des de Miranda e responsabilidade Técnica Psicológica de Maria rosilene 
Pantoja Pereira , para prestação de serviços de Exame de Aptidão Física e 
Mental e avaliação Psicológica.
ii - À comissão de credenciamento de clínicas/cccliN, para que adotem 
as providências para o pleno cumprimento do Presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MarcElo liMa GUEdES
dirETor-GEral / dETraN-Pa

Protocolo: 661750
Portaria Nº 1616/2021-dG/cGP, de 28/05/2021.

o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo o estabelecido na Portaria 3630/2019-dG/dETraN, de 
30/10/2019, publicada no doE 34.024, de 31/10/2019, nomeando a co-
missão de Examinadores para o período de 01/11/2019 a 01/11/2021, 
podendo ser alterada a qualquer tempo, com base no poder destinado à 
direção Geral,

CONSIDERANDO ainda a solicitação da CIRETRAN “A” de Altamira, proto-
colado sob o nº 2021/95182,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor alexsandro carneiro, auxiliar de Trânsito, matrícula 
57194034/1, para desenvolver as atividades de Examinador de Trânsito na 
CIRETRAN “A” de Altamira, no período de 01/06/2021 a 01/11/2021, obe-
decendo às diretrizes estabelecidas pela Portaria 3630/2019-dG/dETraN.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 01/06/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 661697

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio
NÚMEro do coNVÊNio: Nº 013’/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a dEParTaMENTo MUNiciPal dE TraNSPorTE 
E TrÂNSiTo -  dEMUTraN do MUNicÍPio dE alTaMira/Pa, inscrito no 
cNPJ nº 05.263.116/0001-37.
oBJETo do coNVÊNio: cooperação técnica e operacional, por meio de 
atuação conjunta entre os partícipes como órgão do Sistema Nacional de 
Trânsito, que viabilize a fiscalização de trânsito, o processamento de autos 
de infração de trânsito lavrados, a imposição e notificação de penalidades, 
a arrecadação de valores de multas e o conseqüente repasse financeiro 
entre o dETraN/Pa e  a dEMUTraN do MUNicÍPio dE alTaMira/Pa.
ViGÊNcia: início:27/05/2021  Término:  26/05/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 27/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 661535

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1012/2021-daF/cGP, de 14/04/2021
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 de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/377420;
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
augusto álvaro Gaspar do rosário Júnior 57189668 /2

clodoaldo Medina Godinho Junior 54192741 /3
Breno Leonardo Araújo Barbosa 55586672 /4

ian carlo dos Santos 57229643 /1
daniel Souza campelo 57190500 /2

Jorge alberto luz Bahia filho 57227367 /1
Paulo Sérgio antunes dos Santos 57175441 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1013/2021-daF/cGP, de 14/04/2021
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 de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/192881;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Castanhal para 
o município de São Miguel do Guamá no período de 19/04 à 14/05/2021, a 
fim de desenvolver atividade de vistoria veicular.

nome Matr icula
Mariana albuquerque Silveira 57202642 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1018/2021-daF/cGP, de 14/04/2021
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 do 
Memº 71/2021-crT Paragominas, de 30/03/2021, e demais despachos no 
Processo 2021/340866,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias ao servi-
dor abaixo especificado referente ao deslocamento do município de Belém 



 diário oficial Nº 34.599  41 Segunda-feira, 31 DE MAIO DE 2021

para o município de Paragominas, 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

PaUla criSTiaNE ViaNa da coSTa 57197141/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1019/2021-daF/cGP, de 14/04/2021
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 do 
Memº 03/2021-crT Santa izabel do Pará, de 12/01/2021, e demais des-
pachos no Processo 2021/373654,
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 do município de 
Belém para o município de Santa izabel do Pará, no período de 19/04 a 
14/05/2021, a fim de realizar atendimento de vistoria veicular na CIRE-
TraN do referido município.

SErVidor MaTricUla

JoÃo MoiSES MoraES MENEZES 57201978/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1020/2021-daF/cGP, de 14/04/2021
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 do 
Memº 13/2021-dG/dETraN, de 09/03/2021, e demais despachos no Pro-
cesso 2021/380573,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para os 
municípios de capitão Poço – 19/04 a 22/04/2021, São Miguel do Guamá 
– 23/04 a 26/04/2021, dom Eliseu – 27/04 a 04/05/2021, Paragominas 
– 05/05 a 07/05/2021 e Rondon do Pará – 08/05 a 14/05/2021, a fim de 
conduzir veículo com a equipe da coordenadoria do Núcleo de Segurança 
orgânica.

Servidor matricula

José de Sousa ramos 6120040/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1022/2021-daF/cGP, de 15/04/2021
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 do 
Memº 26/2021-ciM, de 09/04/2021, e demais despachos no Processo 
2021/373774,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 13 e ½ (treze e meia) diárias, ao servidor 
abaixo relacionado destinadas ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Salinópolis- 16 a 20/04/2021, Bragança – 23 a 
27/04/2021 e Capanema – 30/04 a 04/05/2021, a fim de realizar suporte 
logístico.

Servidor matricula

Gilson Wilton da costa de Brito 57195470/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1023/2021-daF/cGP, de 15/04/2021
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 do 
Memº 022/2021-Patrimônio, de 15/03/2021, e demais despachos no Pro-
cesso 2021/360223,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias, aos ser-
vidores abaixo relacionados, destinadas ao deslocamento de Belém para o 
Município de Uruará, no período de 22/04 a 17/05/2021, a fim de realizar 
o transporte e entrega de móveis novos para a instalação na cirETraN do 
referido município.

Servidor matricula

carlos Jorge da Silva ramos 3262642/1
Elivaldo da Silva rodrigues 57195880/1

francisco de assis da Silva almeida 57176332/1

José raimundo Borges costa 57196677/1
raimundo Sérgio da Silva 3263118/1

renato Gomes da cruz Júnior 5862787/2
osman rocha Briglia Neto 3158713/1
celso Nazareno da Silva 3573/1

José luiz Tavares da Silva 3261638/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1024/2021-daF/cGP, de 15/04/2021
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 do 
Memº 14/2021-GiEdUc, de 08/04/2021, e demais despachos no Processo 
2021/366736,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 29 e ½ (vinte e nove e meia) diárias, aos 
servidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de 
Belém para os Municípios de irituia – 20 a 22/04/2021, Garrafão do Norte 
– 23 a 26/04/2021, ipixuna do Pará – 27 a 30/04/2021, Tracuateua – 01 
a 04/05/2021, Peixe-Boi – 05 a 08/05/2021, Bonito – 09 a 12/05/2021 
e Santa Luzia do Pará – 13 a 19/05/202, a fim de realizar levantamento 
regionalizado através da utilização de aplicativo de questionário para os 
condutores de veículos automotores quanto às leis de trânsito nos referi-
dos municípios.

Servidor matricula

Joélcio Júnior da costa Graça 55587588/1

Marco antonio Silva da Silva 57206791/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1026/2021-daF/cGP, de 16/04/2021
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 constante do Memº 96/2021-GOFTC “A”, 
de 24/03/2021, e demais despachos nos Processos 2021/320699 e 
2021/275738,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 774/2021-daf/cGP, de 15 de março de 2021, pu-
blicada no doE nº 34.553, de 15/04/2021, que autorizou o deslocamento 
dos servidores claudionilso Quaresma lima, Eldima Nunes da Silva, Marco 
antonio carvalho Quaresma e Pedro Paulo ferreira Barbosa de abaetetuba 
para o município de igarapé açú:
onde se lê: para o município de igarapé açú, no período de 24/03 à 
15/04/2021 – 22 e ½ (vinte e dois e meia);
leia-se: para o município de igarapé Miri, no período de 24/03 à 
15/04/2021 - 22 e ½ (vinte e dois e meia).
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1027/2021-daF/cGP, de 16/04/2021
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 constante do Memº 100/2021-cNcir, de 
19/03/2021, e demais despachos nos Processos 2021/227875,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 689/2021-daf/cGP, de 05 de março de 2021, que 
autorizou o deslocamento das servidoras Jaqueline alves de Souza e Maria 
rosimeire Medeiros de deus de Belém para o município de Paragominas:
onde se lê: no período de 15/03 à 09/04/2021;
leia-se: no período de 22/03 à 16/04/2021;.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1028/2021-daF/cGP, de 16/04/2021
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 do 
Memº 077/2021-cHc, de 13/04/2021, e demais despachos no Processo 
2021/388202,
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 os Municípios de Tucumã – 14/04 a 18/04/2021 e Eldorado dos 
Carajás – 19/04 a 28/04/2021, a fim de aplicar provas de TRV e TRM du-
rante a banca itinerente de 3ª fase de habilitação nos referidos municípios.

Servidor matricula

MarcElo aNdErSoN lUZ da SilVa 57190694 /1

iValdo rocHa dE SoUSa 57216831 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 1032/2021-daF/cGP, de 16/04/2021
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 de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/377273;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias a servidora 
abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para o município 
de Vigia de Nazaré no período de 20/04 à 03/05/2021, a fim de acompa-
nhar a equipe de fiscalização de trànsito para apoio administrativo reali-
zando atividades correlatas a sua atuação.

nome Matr icula
alessandra da Silva azevedo 80845421/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1035/2021-daF/cGP, de 16/04/2021
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 de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/377473;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servidores 
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 veículos, ações de fiscalização, bem como desenvolver ações determinadas 
pela dTo em especial para atender ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18) da ro-
dovia Br-315, em cumprimento ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome Matr icula
franciley roberto Maciel ferreira 57227745 /1
Edson itamar Barradas da Silva 57200229 /1

Evandro ferreira Marques 57188406 /2
Melquizedec dos Santos andrade 54189205 /2

Sirley da Silva Julio 57214394 /2
Thiago da Silva reis 57213322 /3

robson diego oliveira da Silva 54185842 /3
Silverton dos Santos Gomes 57227376 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1036/2021-daF/cGP, de 16/04/2021
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 de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/379678;
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 Salinópolis no período de 27/04 à 11/05/2021, a fim de reali-
zar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio em cumprimento 
ao planejamento de ações determinadas pela DTO.

nome Matr icula
deninson Henrique Monteiro Maia 57200271 /1

fabrício Gomes de oliveira 54192712 /2
antonio robson cascaes dantas 57217207 /2
Maria de lourdes ferreira Batista 54187987 /3

alexandre caetano de Sousa 57209138 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1037/2021-daF/cGP, de 16/04/2021
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 de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/379644;
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 Salinópolis no período de 27/04 à 11/05/2021, a fim de reali-
zar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio em cumprimento 
ao planejamento de ações determinadas pela DTO.

nome Matr icula
Wellington carlos Henriques Martins 54195738 /2

inês Maria Miléo Guerreiro 8080089 /1
Gleydson Monção Araújo 57201966 /1

Edmilson Juarez dos Santos Borges 5843219 /2
allan Soares Monteiro 57200349 /1

luis antonio Pinheiro cardoso 57230582 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 661432

FUNDO DE INVESTIMENTO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

após a constatação da regularidade dos atos procedimentais pela 
autoridade competente deste FisP, o Sr. fáBio da lUZ dE PiNHo, 
Diretor e Ordenador de Despesas, HOMOLOGA a adjudicação referente ao 
Processo licitatório nº 2020/839370 na modalidade Tomada de Preço nº 
01/2021-FISP, que tem como objeto a contratação de empresa para exe-
cução de coNSTrUÇÃo do PoSTo aVaNÇado do cBMPa dE alTEr do 
CHÃO - SANTARÉM/PA, resolve HOMOLOGAR o objeto desta licitação em 
favor da empresa c liMa rEPrESENTaÇÕES ENGENHaria E SErViÇoS Ei-
rEli, cNPJ: 83.906.651/000172 com o valor de r$ 316.380,29 (trezentos 
e dezesseis mil, trezentos e oitenta reais e vinte e nove centavos)
Belém, 28 de maio de 2021.
HoMoloGo: fáBio da lUZ dE PiNHo
diretor e ordenador de despesa do fiSP

Protocolo: 661505

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

o Presidente da comissão Permanente de Licitação do FisP, após 
análise da documentação e da proposta financeira contida nos autos do 
processo licitatório nº 2020/839370 na modalidade Tomada nº 01/2021-
FISP, que tem como objeto a contratação de empresa para execução de 
coNSTrUÇÃo do PoSTo aVaNÇado do cBMPa dE alTEr do cHÃo - 
SANTARÉM/PA, resolve ADJUDICAR o objeto desta licitação em favor da 
empresa c liMa rEPrESENTaÇÕES ENGENHaria E SErViÇoS EirEli, 
cNPJ: 83.906.651/000172 com o valor de r$ 316.380,29 (trezentos e de-
zesseis mil, trezentos e oitenta reais e vinte e nove centavos)
Belém, 28 de maio de 2021.
aUGUSTo cESar dE oliVEira SilVa– MaJ/BM
Presidente da comissão Permanente de licitação do fiSP

Protocolo: 661499

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria
.

Portaria Nº 0543/2021-cGP/seaP 
BeLÉM, 14 de Maio de 2021.

coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5439/2020-cGP/SEaP, apurar a responsabilidade administrativa e fun-
cional do servidor JUaN fEliPE dE olViEira lEdo, agente penitenciá-
rio, acerca de possíveis atos transgressores, no plantão ocorrido no dia 
16/03/2020, no Presídio Estadual Metropolitano- i, PEM i, conforme me-
morando nº 007/2020-cESad/SEaP. o servidor, em tese, infringiu o art. 
177, ii e Vi, art. 178, Xi c/c art.189 do rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, recomendou a exoneração do servidor acusado JUaN 
FELIPE DE OLIVEIRA LEDO, por ausência de perfil para o desempenho das 
funções de agente penitenciário. diante do exposto e compulsando os au-
tos, verifica-se que razão assiste à Comissão Sindicante e, em consonância 
às provas acostadas, há responsabilidade subjetiva na conduta funcional 
do servidor em tela, por falta grave, ao reiteradamente adotar uma pos-
tura funcional incompatível com os ditames desta Secretaria de Estado de 
administração Penitenciária;
rESolVE:
art. 1º - acatar o relatório conclusivo e recomendar ao Secretário de 
Estado de administração Penitenciária a aplicação de EXoNEraÇÃo do ser-
vidor JUAN FELIPE DE OLIVEIRA LEDO, tendo em vista a relação jurídica do 
servidor-administração. o servidor acusado incorreu no art. 177, ii, Vi, c/c 
art. 178, Xi, art. 189 e o art. 190, XiX, da  lei nº 5.810/1994-rJU.
Art. 2º - Após o trânsito em julgado, encaminhar cópia do relatório conclu-
sivo e da decisão à diretoria de Gestão de Pessoas e à comissão de Estágio 
Probatório para conhecimento e providências pertinentes.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 661500
Portaria Nº 0546/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 25 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5680/2020-CGP/SEAP, com tramitação prioritária, objetivando apurar su-
posta agressão sofrida pela PPl EliaNE MENdES dE SoUZa, custodiada 
no centro de reeducação feminino- crf, no dia 06 ou 07 de novembro 
de 2020;
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coNSidEraNdo que a autoridade Sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, recomendou a instauração de Processo administrativo 
disciplinar em face dos servidores aMaNda da SilVa SoarES, SirlEY 
WEdEr BarBoSa dUarTE, SÍlia Maira fErrEira riBEiro, GErUSa 
oliVEira da rocHa, EliaNE NE GaMa fErrEira e MaUricio da SilVa 
CHAGAS, objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou fun-
cional referente à suposta agressão sofrida pela PPl EliaNE MENdES dE 
SoUZa no centro de reeducação feminino-crf, sendo esta conduta falta 
grave. assim como recomenda a instauração de Sindicância administra-
tiva disciplinar em face dos servidores JUcÉlia caSTro SaraiVa, JoSÉ 
carloS MaToS loPES, rUBENS WaGNEr ValENTE dE SoUZa, BrENda 
lUciaNa laGo PraXEdES e adrYaN KariNE SilVa SoarES, referente à 
possível omissão frente à suposta agressão sofrida pela PPl ora citada, no 
Centro de Reeducação Feminino-CRF, haja vista haver supostos indícios de 
inobservância aos deveres funcionais por parte destes servidores.
rESolVE:
art. 1º - acatar o relatório conclusivo e determinar a instauração de Pro-
cesso administrativo disciplinar em face dos servidores aMaNda da Sil-
Va SoarES, SirlEY WEdEr BarBoSa dUarTE, SÍlia Maira fErrEira 
riBEiro, GErUSa oliVEira da rocHa, EliaNE NE GaMa fErrEira e 
MAURICIO DA SILVA CHAGAS, objetivando apurar a responsabilidade ad-
ministrativa e/ou funcional referente à suposta agressão sofrida pela PPl 
ELIANE MENDES DE SOUZA, no Centro de Reeducação Feminino-CRF, haja 
vista haver supostos indícios de inobservâncias aos deveres funcionais por 
parte destes. Sendo esta conduta falta grave, desse modo, recaindo em 
tese, nos arts. 177, Vi, art. 189, art. 190, Vii c/c todos do rJU;
art. 2º - determinar a instauração de Sindicância administrativa disci-
plinar em face dos servidores JUcÉlia caSTro SaraiVa, JoSÉ carloS 
MaToS loPES, rUBENS WaGNEr ValENTE dE SoUZa, BrENda lUciaNa 
LAGO PRAXEDES e ADRYAN KARINE SILVA SOARES, objetivando apurar a 
responsabilidade administrativa e/ou funcional referente omissão, em tese, 
frente à suposta agressão sofrida pela PPl EliaNE MENdES dE SoUZa, no 
Centro de Reeducação Feminino-CRF, haja vista haver supostos indícios de 
inobservância aos deveres funcionais por parte destes. Sendo esta condu-
ta falta grave, desse modo, recaindo em tese, nos arts. 177, iV e Vi c/c 
art.189, todos do rJU;
art. 3º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo e da decisão à direto-
ria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais do 
servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 661503
Portaria Nº 0544/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 25 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5490/2020-CGP/SEAP, objetivando investigar suposta agressão sofrida 
pelo interno JoNaTaN alBUrQUErQUE MariNHo, custodiado, há época 
dos supostos acontecimentos (06 de março de 2020), na central de Tria-
gem Metropolitana ii;
coNSidEraNdo que a autoridade Sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, recomendou o arquivamento do feito, dada a ausência 
elementos probatórios que fundamentem indícios de autoria por parte dos 
servidores, tendo em vista o laudo nº 2020.01.003200-Tra realizado no 
apenado JoNaTaN alBUrQUErQUE MariNHo, o qual concluiu ausência 
de lesão corporal ou vestígios dela, além de sinalizar resposta negativa ao 
questionamento de ofensa à integridade corporal ou à saúde do periciado;
rESolVE:
art. 1º - acatar o relatório conclusivo e determinar o arQUiVaMENTo do 
feito, com fulcro no art. 201, i, do rJU;
Art. 2º - Oficia-se o diretor do CTM II para atentar-se ao lapso temporal 
entre o relato da agressão e o exame pericial, destacando que o encami-
nhamento do apenado deve ser imediato para não comprometer negati-
vamente o resultado do exame. Bem como encaminhamento de cópia do 
relatório conclusivo e da presente decisão para Secretaria de Estado de 
Justiça e Direitos Humanos (SEJUD), com o fim de conhecimento e tomada 
de providências.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 661507
Portaria Nº 0547/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 25 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5791/2021-cGP/SEaP, apurar a responsabilidade administrativa e funcio-
nal do servidor faBiaNo dE Sá PiNTo BarBoSa (matrícula: 5220243), 
acerca dos fatos narrados no relatório da apuração Sumária-cGP/SEaP, de 
03 de fevereiro de 2021. o servidor infringiu, em tese, o art. 177, ii e Vi, 
art. 178, Xi, art.189 c/c o art. 190, iV e V, todos do rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, emitiu relatório conclusivo recomendando a aplicação 
da penalidade de SUSPENSÃo ao servidor faBiaNo dE Sá PiNTo Bar-
BoSa, acerca das inobservâncias aos deveres funcionais, éticos, morais 
e legais, em virtude da existência de robusto lastro probatório que mate-
rializa a responsabilidade subjetiva em desfavor do citado servidor. Além 
de recomendar, ainda, que o servidor supracitado seja lotado para exercer 
suas atividades em outro estabelecimento prisional, não mais retornando 
à central de Triagem da cidade Nova- cTcN. ademais, no que se referem 
às informações apresentadas nos autos do Processo, como vídeos e áudios 
de mídia social, envolvendo o servidor denunciante lUSValdo SilVa Mal-

cHEr, a comissão sugere abertura de Sindicância administrativa investi-
gativa, para apurar melhor os fatos.
rESolVE:
art. 1º - acatar parcialmente o relatório conclusivo e determinar a apli-
cação da penalidade de SUSPENSÃo, por 20 (vinte) dias, ao servidor fa-
BiaNo dE Sá PiNTo BarBoSa, diante da presença de responsabilidade 
subjetiva, por infração ao disposto nos artigos 177, II e VI, art.178, XI, 
art. 189, todos do rJU;
art. 2º - determinar a conversão da penalidade em multa, diante da ne-
cessidade de serviço, com base de 50% (cinquenta por cento) por dia de 
vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício de 
suas atribuições, com fulcro no art. 189, §3º, do rJU;
Art. 3º - Determinar que os presentes autos sejam encaminhados ao Gabi-
nete para deliberação acerca da possibilidade de transferência do servidor 
faBiaNo dE Sá PiNTo BarBoSa para outro estabelecimento funcional, 
afim de que exerça suas atribuições, não mais retornando à Central de 
Triagem da cidade Nova- cTcN;
Art. 4º - Após o trânsito em julgado, encaminhar cópia do Relatório Conclu-
sivo e da decisão à diretoria de Gestão de Pessoas e à comissão de Estágio 
Probatório para conhecimento e providências pertinentes;
art. 5º - determinar instauração de Sindicância administrativa disciplinar, 
objetivando apurar a responsabilidade administrativa e funcional do servi-
dor lUSValdo SilVa MalcHEr acerca dos fatos narrados no Memorando 
nº 1363/2020-cTcN/SEaP, datado de 13/11/2020, encaminhado pela di-
reção do CTCN, relatório confidencial e mídia (vídeos, imagens e áudios de 
redes sociais), por inobservância dos arts. 177, Vi, art. 178, X c/c art.189, 
todos do rJU;
art. 6º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório para conhe-
cimento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 661518
Portaria Nº 0548/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 25 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5810/2021-CGP/SEAP, objetivando apurar o fato relacionado à denúncia de 
suposta tortura contra o PPl raiMUNdo PraTa dE araÚJo, custodiado na 
cadeia Pública de Jovens e adultos- cPJa, conforme ofício nº 883/2021-
VEP/rMB, datado de 22 de março de 2021;
coNSidEraNdo que a autoridade Sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo do presente feito, tendo 
em vista entender que não existem indícios de materialidade e autoria por 
parte de qualquer servidor da cadeia Pública de Jovens e adultos. No en-
tanto, compulsando os autos, verificou-se que há indícios de materialidade 
e autoria em desfavor dos servidores JoSiMar MacHado dE VaScoNcE-
loS, JHoNaTHaN aMoriM BraSil e PaUlo cEZar PErEira BraGa, no 
que tange as denúncias de agressão física ao PPl raiMUNdo PraTa dE 
araÚJo.
 rESolVE:
art. 1º - Não acatar o relatório conclusivo e determinar a instauração de 
Processo administrativo disciplinar em desfavor dos servidores JoSiMar 
MacHado dE VaScoNcEloS e JHoNaTHaN aMoriM BraSil no que tan-
ge as denúncias de agressão física ao PPl raiMUNdo PraTa dE araÚJo, 
conforme ofício nº 883/2021-VEP/rMB, datado de 22 de março de 2021, 
bem como o lastro probatório na presente Sindicância, por falta grave, em 
tese. os servidores infringiram os art. 177, Vi c/c art.190, Vii;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo e da decisão à direto-
ria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais do 
servidor;
art. 3º - determinar o encaminhamento de cópia do relatório conclusivo e 
da decisão à diretoria de Gestão de Pessoas para as devidas anotações nos 
assentamentos funcionais do Srº PaUlo cEZar PErEira BraGa e, confor-
me o art. 3° da Portaria 863/2019- cGP/SUSiPE. doE N°34038, de 19 de 
novembro de 2019, em caso de retorno deste ao quadro funcional desta 
SEaP, esta corregedoria deverá ser comunicada para a devida instauração 
de Processo administrativo disciplinar em desfavor do ex-servidor mencio-
nado, objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional, 
acerca da denúncia de suposta tortura contra o PPl raiMUNdo PraTa dE 
araÚJo, custodiado na cadeia Pública de Jovens e adultos-cPJa, conforme 
ofício nº 883/2021-VEP/rMB, datado de 22 de março de 2021. Sendo esta 
conduta falta grave, desse modo, recai em tese, art. 177, Vi c/c art. 190, 
Vii, todos do rJU;
art. 4º - determinar a remessa de cópia da presente decisão à Vara de 
Execução Penal da rMB e ao Ministério Público do Estado do Pará, para 
conhecimento e providências.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 661526
Portaria Nº 0545/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 25 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5553/2020-CGP/SEAP, com tramitação prioritária, objetivando apurar as 
supostas agressões físicas sofridas pelas PPl’s dElMa BarBoSa TriNda-
dE e Walda BarBoSa TriNdadE, custodiadas no centro de reeducação 
feminino, em 15/04/2020;
coNSidEraNdo que a autoridade Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, recomendou a instauração de Sindicância administrativa 
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disciplinar em face da servidora rENaTa SilVa E SilVa, diante da existên-
cia de indícios de materialidade e autoria suficientes para a Instauração 
de um procedimento eivado de contraditório em desfavor da servidora em 
tela;
rESolVE:
art. 1º - acatar o relatório conclusivo e determinar a instauração de Sin-
dicância administrativa disciplinar em face da servidora rENaTa SilVa E 
SILVA, objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional 
referente ao não cumprimento do dever funcional de encaminhar as PPl’s, 
dElMa BarBoSa TriNdadE e Walda BarBoSa TriNdadE, para a reali-
zação de exame pericial no instituto Médico legal, por inobservância aos 
dispostos nos arts. 177, Vi e Vi c/c art.189, todos do rJU;
Art. 2º - Oficia-se à Corregedoria da Policia Militar, referente ao fato nar-
rado no Comunicado nº 209/2020 (fls.10) e cópia desta decisão, para co-
nhecimento e providências;
art. 3º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo e da decisão à diretoria 
de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais do servi-
dor e à comissão de Estágio Probatório para conhecimento e providências 
pertinentes.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 661522
Portaria Nº 0560/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva nº 5921/2021-CGP/SEAP, objetivando apurar a responsabilidade admi-
nistrativa pela danificação da espingarda CBC PUMP MILITARY 3.0, calibre 
12, rP-46995, da central de Triagem Metropolitana ii – cTM ii, conforme 
Memorando nº 1357/2020-cTM ii, de 30.12.2020;
art. 2 º - designar Marilia MarTiNS dE BriTo, assistente administrativo, 
para conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 661529
Portaria Nº 0561/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 26 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual 
nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado 
do Pará (rJU);
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa discipli-
nar nº 5922/2021-CGP/SEAP, objetivando apurar responsabilidade admi-
nistrativa e funcional da servidora a.M.M.S. (Mat.: nº 5937540), lotada no 
centro de recuperação Masculino de Vitória do Xingu - crMV, referente 
a liberação indevida do preso JacKSoN oliVEira SaNToS (infopen nº 
237491), para trabalho externo, conforme apurado na Sai-5514/2020-
cGP/SEaP. desse modo, há supostos indícios de eventuais inobservâncias 
aos deveres funcionais por parte do servidor. Sendo esta falta grave, desse 
modo, recai em tese, tal conduta amolda-se aos arts. 177, Vi e Vi c/c 
art.189, todos do r.J.U.;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, BrUNo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, corregedor do interior – Presidente; rodriGo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa, assistente administrativo - membro, e Mari-
lia MarTiNS dE BriTo, assistente administrativo – membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório para conhe-
cimento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 661531
Portaria Nº 535/ 2021-GaB.seaP 

BeLÉM, 26  de Maio de 2021.
o Secretário do Estado para assuntos Penitenciários do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais previstas em lei;
coNSidEraNdo  o Sistema de cotação Eletrônica instituído pelo decreto 
Estadual nº 2.168, de 10 de março de 2010, destinado à aquisição de bens 
e contratação de serviços pelos órgãos da administração Pública Estadual, 
controladas direta ou indiretamente pelo Poder Executivo;
coNSidEraNdo  a necessidade de atualização do cadastro de usuários 
no âmbito da Secretaria de Estado de administração Penitenciária - SEaP;

rESolVE:
art. 1º - revogar os efeitos da PorTaria Nº 119/2021-GaB/SEaP, de 29 
de janeiro de 2020:
  art. 2º - incluir os servidores abaixo relacionados para conduzirem os 
procedimentos de compras por cotação eletrônica para aquisição de bens 
e contratação de serviços de pequeno valor por dispensa de licitação, com 
fundamento nos incisos i, ii e parágrafo único do art. 24 da lei federal 
n°8.666/1993 desta Secretaria, através do Sistema de cotação Eletrônica, 
em cumprimento ao estabelecido no art.12 da instrução Normativa SEad/
dGl Nº001, de 09 de abril de 2012;
• NOME: Jarbas Vasconcelos do Carmo
aTriBUiÇÃo: aUToridadE
MaTrÍcUla: 5945670
cPf: 304.890.402-68
• NOME: Larissa Beltrão Rezende
aTriBUiÇÃo: HoMoloGadora/aUToridadE
MaTrÍcUla: 57216981
cPf: 869.012.652-04
• NOME: Edianne Do Socorro Afonso Nonato
aTriBUiÇÃo: coordENador
MaTrÍcUla: 5907902-2
cPf: 841.606.912-34
• NOME: Rosilene Cristina Pinheiro Miranda
aTriBUiÇÃo: coordENador
MaTrÍcUla: 5615127/1
cPf: 394.550.762-68
• NOME: Rosana Costa Belfort
aTriBUiÇÃo: coordENador
MaTrÍcUla: 57198067
cPf: 679.366.362-34
  art. 3º - Excluir os servidores abaixo relacionados:
• NOME: Jarbas Vasconcelos do Carmo
aTriBUiÇÃo: aUToridadE
MaTrÍcUla: 5945670
cPf: 304.890.402-68
• NOME: Luana Leão Wanzeler
aTriBUiÇÃo: HoMoloGadora/aUToridadE
MaTrÍcUla: 5945706
cPf: 016.110.402-99
• NOME: Edianne do Socorro Afonso Nonato
aTriBUiÇÃo: coordENador
MaTrÍcUla: 590790-2
cPf: 841.606.912-34
• NOME: Rosilene Cristina Pinheiro Miranda
aTriBUiÇÃo: coordENador
MaTrÍcUla: 5615127/1
cPf: 394.550.762-68
• NOME: Rosana Costa Belfort
aTriBUiÇÃo: coordENador
MaTrÍcUla: 57198067
cPf: 679.366.362-34
  art. 5º - determinar a diretoria de logística, Patrimônio e infraestrutura 
que adotem as devidas providências cabíveis para publicidade deste ato e 
posterior credenciamento perante o provedor do sistema.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Jarbas Vasconcelos do carmo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 661796
Portaria Nº 0572/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 28 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5472/2020-CGP/SEAP, objetivando apurar a responsabilidade administra-
tiva e funcional do servidor lUÍS alBErTo da SilVa BENTES JUNior, 
agente penitenciário, acerca de conduta relatada no Boletim de ocorrência 
nº 00346/2020.100067-7, datado de 29/03/2020. o servidor infringiu, em 
tese, o art. 177, iii e Vi c/c os arts. 178, Xi, 189 e art. 190, iV do rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, emitiu relatório conclusivo recomendando a aplicação 
da penalidade de SUSPENSÃo ao servidor lUÍS alBErTo da SilVa BEN-
TES JUNior, pelo prazo 16 (dezesseis) dias, em virtude da inobservância 
aos princípios éticos, morais, às leis, regulamentos, haja vista a prática 
de infração aos artigos 177, iii, Vi, art. 178, Xi c/c 189 e 190, V, do rJU;
rESolVE:
art. 1º - acatar o relatório conclusivo e determinar a aplicação da penali-
dade de SUSPENSÃo, por 16 (dezesseis) dias, do servidor lUÍS alBErTo 
DA SILVA BENTES JUNIOR, diante da presença de responsabilidade subje-
tiva, por infração ao disposto nos artigos 177, iii, Vi, art. 178, Xi c/c 189 
e 190, V, do rJU;
art. 2º - determinar a conversão da penalidade em multa, diante da ne-
cessidade de serviço, com base de 50% (cinquenta por cento) por dia de 
vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício de 
suas atribuições, com fulcro no art. 189, §3º, do rJU;
Art. 3º - Após o trânsito em julgado, encaminhar cópia do Relatório Conclu-
sivo e da decisão à diretoria de Gestão de Pessoas e à comissão de Estágio 
Probatório para conhecimento e providências pertinentes;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 661666
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Portaria Nº 0573/2021-cGP/seaP 
BeLÉM, 28 de Maio de 2021.

coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5603/2020-cGP/SEaP, apurar a responsabilidade administrativa e fun-
cional dos servidores EdSoN alaN fErNaNdES SacraMENTo, rENaTo 
BoTElHo SacraMENTo e PaBlo aNdrYWS rÔMUlo SilVa roXo, agen-
tes penitenciários, acerca do suposto afastamento do posto de serviço em 
31/10/2019, conforme decisão da Sindicância administrativa investigativa 
nº 5277/2019-cGP/SEaP. os servidores infringiram, em tese, o art. 177, 
VI e IX, “a”, art. 178, XIII c/c art. 190, XIX, do RJU;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, emitiu relatório conclusivo recomendando aBSolViÇÃo 
dos acusados EdSoN alaN fErNaNdES SacraMENTo, rENaTo BoTElHo 
SacraMENTo e PaBlo aNdrYWS rÔMUlo SilVa roXo, com fulcro no 
art. 221, §1º, da Lei nº 5.810/1994-RJU, haja vista a ausência de indícios 
de culpabilidade na autoria da prática da infração funcional em questão.
rESolVE:
art. 1º - acatar o relatório conclusivo e determinar aBSolViÇÃo dos servido-
res EdSoN alaN fErNaNdES SacraMENTo, rENaTo BoTElHo SacraMEN-
To e PaBlo aNdrYWS rÔMUlo SilVa roXo, com esteio no art. 221, §1º, do 
rJU e, consequentemente, o arQUiVaMENTo do presente feito;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo e da decisão à direto-
ria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais e à 
comissão de acompanhamento de Estágio Probatório para conhecimento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 661674
Portaria Nº 0575/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 28 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5865/2021-CGP/SEAP, objetivando apurar a responsabilidade administra-
tiva e funcional da servidora KElrY SoUSa PiMENTEl, acerca de supos-
ta conduta praticada pela servidora no dia 23/03/2021, conforme rela-
tado no Boletim de ocorrência n° 00277/2021.071572-7, registrado em 
24/03/2021. a servidora infringiu, em tese, o art.177, Vi, art. 178, V c/c 
art. 189 e 190, iV e Xiii, do rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo do presente feito, uma 
vez que durante o curso processual ocorreu o encerramento do vínculo fun-
cional da servidora acusada KElrY SoUSa PiMENTEl, conforme publicação 
no d.o.E. nº 34.583, de 14 de maio de 2021. Todavia, é válido ressaltar 
que, a referida comissão evidencia que, caso a ex-servidora em questão 
retorne ao quadro de servidores desta Secretaria, dar-se-á a continuidade 
da instrução processual.
rESolVE:
art. 1º - acatar o relatório conclusivo e determinar o arQUiVaMENTo 
do feito, com fulcro no art. 201, i, do rJU, em razão do encerramento do 
vínculo funcional da acusada com esta Secretaria.
art. 2º - determinar o encaminhamento de cópia do relatório conclusivo 
e da decisão à diretoria de Gestão de Pessoas para as devidas anotações 
nos assentamentos funcionais da senhora KElrY SoUSa PiMENTEl e, 
conforme o art. 3° da PorTaria Nº 863/2019-cGP/SEaP, publicada no 
d.o.E. nº 34038, de 19/11/2019, em caso de retorno da ex-servidora ao 
quadro funcional desta SEaP, esta corregedoria deverá ser comunicada 
para proceder na continuidade deste feito.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 661679
Portaria Nº 0574/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 28 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5798/2021-CGP/SEAP, objetivando apurar o óbito do ex-interno PEDRO 
MarTiNS NEPoMUcENo SilVa, custodiado no Presídio Estadual Metropo-
litano ii - PEM ii, tendo evoluído a óbito durante internação na UPa de 
Marituba no dia 28 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo que a autoridade Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo do feito, com fulcro no art. 
201, i, da lei nº 5.810/1994-rJU, dada a ausência de responsabilidade 
funcional por parte dos servidores da SEaP mediante o ocorrido;
rESolVE:
art. 1º - acatar o relatório conclusivo e determinar o arQUiVaMENTo do 
presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, do rJU.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 661670
Portaria Nº 0576/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 28 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5499/2020-CGP/SEAP, objetivando apurar a responsabilidade admi-
nistrativa e funcional do servidor aNTÔNio roNaldo rodriGUES do 
carMo, gerente de segurança da central de Triagem de altamira, acer-
ca dos fatos constantes no Termo circunstanciado de ocorrência nº 
00049/2020.100289-8, encaminhado por meio do Oficio nº 805/2020/22ª 
SU/aTM/SrX/Pc-Pa, de 05/05/2020. o servidor infringiu, em tese, o 
art.177, ii e Vi c/c art. 190, V,Vi, Vii  e Xiii do rJU;

coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo do presente feito, uma 
vez que durante o curso processual ocorreu o encerramento do vínculo 
funcional do servidor acusado aNTÔNio roNaldo rodriGUES do car-
Mo, conforme publicação no d.o.E. nº 34.588, de 19 de maio de 2021. 
Todavia, é válido ressaltar que, a referida comissão evidencia que, caso o 
ex-servidor em questão retorne ao quadro de servidores desta Secretaria, 
dar-se-á a continuidade da instrução processual.
rESolVE:
art. 1º - acatar o relatório conclusivo e determinar o arQUiVaMENTo 
do feito, com fulcro no art. 201, i, do rJU, em razão do encerramento do 
vínculo funcional da acusada com esta Secretaria.
art. 2º - determinar o encaminhamento de cópia do relatório conclusivo 
e da decisão à diretoria de Gestão de Pessoas para as devidas anotações 
nos assentamentos funcionais do senhor aNTÔNio roNaldo rodriGUES 
do carMo e, conforme o art. 3° da PorTaria Nº 863/2019-cGP/SEaP, 
publicada no d.o.E. nº 34038, de 19/11/2019, em caso de retorno do 
ex-servidor ao quadro funcional desta SEaP, esta corregedoria deverá ser 
comunicada para proceder na continuidade deste feito.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 661671

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 184/2021- GaB/seaP
rESolVE:
i - dESiGNar, a servidora raiMUNda rodriGUES aViNTE oliVEira, 
Matrícula nº. 54188180/3, para responder pela Gerência de Segurança 
do centro de recuperação feminino de Santarém, no período de 01 de 
fevereiro a 02 de março de 2021, em substituição ao servidor titular do 
cargo, alBErTo doS SaNToS TorrES que estará em gozo de férias re-
gulamentares.
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: 661798

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 556/2021 – GaB/seaP
BeLÉM/Pa, 27 de Maio de 2021.

coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
  rESolVE:
art. 1º designar o servidor JoSiaNE coUTiNHo MaTHEWS matrícula nº 
5919102 como fiscal titular e o servidor LÍNERCKY ANDRÉ CÉZAR SOARES 
matrícula nº 5952488 como fiscal suplente, do Contrato Administrativo nº 
096/2021/SEaP, celebrado entre a empresa áGUa NorTE – TraTaMENTo 
DE ÁGUA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA- EPP, cujo objeto é a contratação 
de empresa de serviços especializados para MaNUTENÇÃo corrETiVa E 
PrEVENTiVa daS ETE’s coMPacTaS (ESTaÇÃo dE TraTaMENTo dE ES-
GoTo) instaladas em todas as unidades penitenciarias do Estado do Pará.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
  art. 2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabe-
lecido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
 dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 661415

errata
.

errata da Portaria de desiGNaÇÃo de FUNÇÃo GratiFicada, 
Nº 369/2021 – dGP/GaB/seaP/Pa BeLÉM-Pa, 23/04/2021, publi-
cada no doE N°34.565 de 28/04/2021.
onde se lê: no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
Leia-se: no período de 05/04/2021 a 04/05/2021.

Protocolo: 661466

coNtrato
.

coNtrato: 101/2021
EXErcÍcio: 2021
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS TÉcNicoS Hospitalares e de Enfer-
magem para a Secretaria de administração Penitenciária do Pará
Valor ToTal: r$ 12.102,00 (doZE Mil, cENTo E doiS 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: 27/05/2021
ViGÊNcia: 27/05/2021 a 27/05/2022
coNTraTado: ccP MEd diSTriBUidora EirEli
cNPJ: 17.700.085/0001-13
ENdErEÇo: rua Emilio domingos, 1019, Vila Guilhermina – Pirassununga/
SP, cEP. 13634-200
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 661409



46  diário oficial Nº 34.599 Segunda-feira, 31 DE MAIO DE 2021

coNVÊNio
.

coNVÊNio Nº 004/2021.
data de assinatura: 28/05/2021 Vigência: 01/06/2021 a 01/06/2022 Jus-
tificativa: O presente convênio tem por finalidade a alocação de mão de 
obra carcerária de 08 (oito) internos (as) em cumprimento de regime se-
miaberto, custodiados (as) na colônia agrícola de Santa izabel-cPaSi, em 
atividades laborativas de limpeza, roçagem, capina, sanitização e coserva-
ção predial em área externa. Valor: r$ 117.216,00 ( cento e dezessete mil, 
duzentos e dezesseis reais). Partes: convenente: Secretaria de Estado de 
administração Penitenciária – SEaP. concedente: fundação Santa casa de 
Misericórdia do Pará. Nome do ordenador: Jarbas Vasconcelos do carmo

Protocolo: 661805

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 205 de 27 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais, e, considerando os termos do laudo Médico 
nº 74500, de 20.05.2021,
r E S o l V E:
ProrroGar, por 180 (cento e oitenta) dias, a licENÇa Para TraTaMEN-
To dE SaÚdE da servidora MoNiKa GiSElla GoMES ElErES, matrícula nº 
54195776-2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, no período 
de 14.02.2021 a 12.08.2021, sem prejuízo de sua remuneração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 27 de maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Cultura/SECULT

Protocolo: 661705
Portaria Nº 206 de 28 de Maio de 2021.

o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais, e, considerando os termos do laudo Médico 
nº 74919, de 27.05.2021,
r E S o l V E:
i- coNcEdEr, ao servidor daGoBErTo fariaS da coSTa, matrícula nº 
5093953-2, ocupante do cargo de Auxiliar de Fotografia, 15 (quinze) dias 
de licENÇa Para TraTaMENTo dE SaÚdE, no período de 12.04.2021 a 
26.04.2021, sem prejuízo de sua remuneração.
ii- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos a contar de 12.04.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 28 de maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Cultura/SECULT

Protocolo: 661708
Portaria Nº 204 de 27 de Maio de 2021.

o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais, e, considerando os termos do laudo Médico 
nº 74440, de 20.05.2021,
r E S o l V E:
ProrroGar, por 90 (noventa) dias, a licENÇa Para TraTaMENTo dE 
SaÚdE da servidora SaNdra rEGiNa alVES TEiXEira, matrícula nº 
5821614-3, ocupante do cargo de Técnico em Gestão cultural, no período 
de 30.03.2021 a 27.06.2021, sem prejuízo de sua remuneração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 27 de maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Cultura/SECULT

Protocolo: 661700

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 12/2021/secULt
ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 2021/502920
OBJETO: O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa 
jurídica especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal 
(SMP), incluindo sistema informatizado de gerenciamento on-line que per-
mite visualização e gerenciamento de todas as linhas móveis contratadas e 
faturas do plano corporativo, além da cessão, em regime de comodato, de 
aparelhos telefônicos móveis.
Valor GloBal: r$ 145.323,12 (cento e quarenta e cinco mil trezentos
e vinte e três reais e doze centavos)
daTa dE aSSiNaTUra: 28.05.2021
ViGÊNcia do coNTraTo: 28.05.2021 a 28.05.2022
oriGEM: adesão a ata de registro de Preço 001/2021.
orÇaMENTo: fonte de recurso: 0101002156 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 339039 – oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS – 
PESSoa
JUrÍdica PTrES: 158338 Pi: 412cTo8338c aÇÃo: 230974 fUNcioNal 
ProGraMáTica: 13.122.1297-8338

SErVidor rESPoNSáVEl: aNdErSoN lUZ lEMoS GoNÇalVES, matrícula 
57190768/1.
coNTraTado: claro S.a. (cNPJ sob o n° 40.432.544/0001-47)
 ENdErEÇo: rua Henri dunant, nº 780, cidade de São Paulo, cEP: 04.709-
110
ordENador: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 661749

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato de serVidor teMPorÁrio
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra e rodriGo liMa araÚJo 
fErrEira
cargo: Técnico em Gestão Pública - contador
Vigência: 02.06.2021 a 31.12.2021
ordenador de despesa: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 661484
terMo aditiVo ao coNtrato de serVidor teMPorÁrio

Partes: SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra e ValÉria NaZarÉ do So-
corro rocHa foNSEca
cargo: Técnico em Gestão Pública - contador
Vigência: 02.06.2021 a 31.12.2021
ordenador de despesa: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 661488
Processo Nº 2021/393910
daTa dE aSSiNaTUra: 28.05.2021
ViGÊNcia: 05.06.2021 aTÉ 04.10.2021
Valor GloBal: r$ 61.181,00 (sessenta e um mil reais e cento e oitenta 
e um reais)
JUSTIFICATIVA: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do 
prazo de vigência estipulado no instrumento originário em mais 04 (qua-
tro) meses, a contar da data de assinatura, mais a inclusão dos seguintes 
equipamentos: Belém Parque - Porto futuro, Espaço cultural de icoaraci, 
e Memorial da cabanagem.
ORÇAMENTO: Projeto Atividade: 8338 / Fonte de recurso: 0101006360 (Re-
cursos ordinários) / Natureza da despesa: 339039 – oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS – PESSoa JUrÍdica / PTrES: 158338 / Pi: 412cTo8338c 
/ aÇÃo: 235922 / fUNcioNal ProGraMáTica: 13.122.1297-8338
coNTraTo: 100/2016
EXErcÍcio: 2021
coNTraTado: rEciclE SErVicoS dE liMPEZa EirEli –EPP (cNPJ nº 
08.272.547/0001-58),
ENdErEÇo: aV. ricardo Borges, nº 1498, Galpão a, Bairro Guanabara, 
ananindeua, Pará, cEP 67.110-290
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 661793
terMo aditiVo a coNtrato

TErMo adiTiVo: 2
ProcESSo Nº 2021/439389
daTa dE aSSiNaTUra: 28/05/2021
ViGÊNcia: 28/05/2021 a 28/05/2021
Valor GloBal: r$ 199.925,04 (cento e noventa e nove mil e novecentos 
e vinte e cinco reais e quatro centavos)
JUSTIFICATIVA: O presente terno aditivo tem por objeto a prorrogação do 
prazo de vigência estipulado no instrumento originário em mais 12 (doze) 
meses, a contar de 28 de maio de 2021.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 8238 – Fonte de Recurso: 
0301000000 (recursos ordinários) – Natureza da despesa: 339040 – 
SErViÇoS dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo – PTrES: 
158238 – Pi: 412cTo8238c – aÇÃo: 260460 – fUNcioNal ProGraMá-
Tica: 13.126.1508-8238
coNTraTo: 003/2019
EXErcÍcio: 2021
CONTRATADO: Telemar Norte Leste S.A. “Em Recuperação Judicial”
ENdErEÇo: rua do lavradio, 71, 2º andar, bairro centro, cEP 20.230-070.
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 661678

.

.

oUtras MatÉrias
.

ModiFicaÇÃo de ÔNUs de cessÃo de serVidor
Portaria Nº 189 de 26 de Maio de 2021

 a SEcrETária dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições le-
gais, que lhe são conferidas pelo art. 138, da constituição do Estado do 
Pará, c/c o art. 34, do regimento interno da Secretaria de Estado de cul-
tura, aprovado pelo decreto no 434, de 13 de dezembro de 2004, e,
- coNSidEraNdo: o Processo nº 2021/255617, de 04.03.2021;
- coNSidEraNdo: a Portaria no 015/21, de 12.01.2021, publicada no 
Diário Oficial do Estado no 34.458, de 13.01.2021;
- coNSidEraNdo: os termos do art. 8º, do decreto Estadual nº 795/20, 
de 29.05.2020, publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.240, de 
01.06.2020.
 r E S o l V E:
i - Modificar, o ônus da cessão da servidora aNa lUcidÉa rodriGUES 
lEiTÃo, matrícula nº 32964-1, ocupante do cargo de assistente adminis-
trativo, cedida ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJE, passando 
a cessão a vigorar com ônus para o Órgão cedente, observando o reem-
bolso pelo Órgão cessionário, da remuneração do servidora, acrescido dos 
valores dos encargos sociais, conforme art. 6º, inciso i e ii, do decreto 
Estadual nº 795/20, até ulterior deliberação.
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 ii - reconhecer como efetivo exercício, o período compreendido entre 
01.01.2021 a 31.05.2021, conforme ato de autorização da casa civil da 
Governadoria, devendo a repercussão financeira ser adequada ao período 
compreendido como efetivamente laborado.
iii – Esta Portaria entrará em vigor a contar de 01.06.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 26 de maio de 2021.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 661657

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 302 cGP/FcP de 28 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, alterada pela Lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela Lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº795 de 29 de maio de 2020, 
publicado no DOE n.º34.240, de 01 de junho de 2020, de acordo com o 
art 7°.
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/532946 de 18/05/2021 e ainda o ofÍcio 
Nº 025 / 2021 – GP/iTErPa, de 18/05/2021.
rESolVE:
i – cEdEr o servidora criSTiaNo dE JESUS corrEa lEiTE, matrícula 
nº 5892252/ 1, Motorista, ao instituto de Terras do Pará – iTErPa, pelo 
período de 01/06/2021 a 31/05/2025, com ônus para o Órgão cessionário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 661779

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
 PreGÃo eLetrÔNico Pe 007_2021

SrP nº 002/2021 – fcP
PaE nº: 2021/77500
Objeto: Registro de preços para a eventual e futura Aquisição de Livros 
impressos, para atender as necessidades da fundação cultural do Estado 
do Pará
Encaminhamento das Propostas comerciais: a partir da data de divulgação 
do Edital até a data de abertura do certame
UaSG: 925489
Data de Abertura: 11 de junho de 2021
Hora de Abertura: 10h30min (horário oficial de Brasília/DF)
local da Sessão: www.comprasgovernamentais.gov.br
Entrega do Edital:  www.comprasgovernamentais.gov.br
informações: no Núcleo de licitações, contratos e convênios – Nlcc/fcP, 
pelo e-mail: bruno.reis@fcp.pa.gov.br
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 13.392.1503.8850; Plano 
interno: 8850; Elemento de despesa: 339030; fonte:0101.
Responsável pelo certame: Bruno de Araújo Reis
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 661421

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

 eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 019/2021
PaE: 2021/500091
Objeto: PROJETO “VOZES MUSICAIS DA AMAZÔNIA”, no qual os artistas: 
aNTÔNio MarcoS, dEUZa MaGalHÃES, MoNiQUE Moral, allaNZiNHo, 
laiS criSTo, BaNda farra dE VaQUEiro, lUaNN KáSSio, EliSEU ro-
driGUES, MaTHEUS cUNHa, THaÍS PorPiNo E lENNoN forroZEiro, 
se apresentarão em formato digital – liVE e Gravações de Vídeo, no dia 
29/05/2021, dE 13h às 23h no Município de Garrafão do Norte/Pa
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 74/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 13.392.1503-8841; Plano Inter-
no: 21dEf404906; 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.
favorecidos: VM ProdUÇÕES E EVENToS, 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: 28/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

 terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 019/2021

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 019/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 28/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 661487
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 020/2021

PaE: 2021/515214
Objeto: PROJETO “CAIXA DE CULTURA”, no qual os artistas: TRIO LUZ 
dE TiETa; dENNEr ciGaNo; MEll PiNHEiro; BaNda PirÔ; carMEM 
PENicHE; iGor MENdES; SaNdro SaNdiM; BaNda NicoBaTES; cEZar 
fariaS e BiNo, se apresentarão em formato digital - liVE e Gravações de 
Vídeo, no dia 02/06/2021, no Município de ananindeua/Pa
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme 
dispõe o Parecer Jurídico nº 77/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 13.392.1503-8841; Plano 
interno: 20EMEN00525; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 
339039; ação: 231271.
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.
favorecidos: fáBrica dE ProJETo, inscrito no cNPJ 35.674.435/0001-04
Valor Total: r$ 80.000,00
data: 28/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 020/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 020/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores 
modificações.
Data de Ratificação: 28/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 021/2021
PaE: 2021/515066
Objeto: PROJETO “AMAZONIA DIGITAL”, no qual os artistas: CANTORA 
aNdrEa MilEo; BaNda caMaroTE ViP; BaNda acENa; BaNda PEGada 
do aXÉ; caNTor NElYS; BaNda ZoNa rUral; BaNda fB MaNia; cariMBÓ 
da Maria; GrUPo aracUÃ e coMPaNHia folclÓrica ENcaNToS do 
cUriÓ, se apresentarão em formato digital - liVE e Gravações de Vídeo, 
no dia 03/06/2021, no Município de Belém/Pa
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme 
dispõe o Parecer Jurídico nº 78/2021 - ProJUr/fcP do referido processo.
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 13.392.1503-8841; Plano 
interno: 20EMEN00528; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 
339039; ação: 231271.
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.
favorecidos: V TalENToS da aMaZÔNia, inscrito no cNPJ 18.403.016/0001-00
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 28/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 021/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 021/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores 
modificações.
Data de Ratificação: 28/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 022/2021
PaE: 2021/571555
Objeto: PROJETO VOA-JORNADA DE CAPACITAÇÃO E AUTONOMIA DO 
arTiSTa iNdEPENdENTE - laYSE E oS SiNcEroS, em formato digital 
-liVE, no dia 30/05/2021, às 18h horas, no Studio doNNa J
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme 
dispõe o Parecer Jurídico nº 79/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 13.392.1503-8421; Plano 
interno: 103.000.8421c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 
339039; ação: 233267
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: PaTY EVENToS, inscrito no cNPJ de n 30.374.683/0001-08
Valor Total: r$ 2.500,00
data: 28/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 022/2021

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 022/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores 
modificações.
Data de Ratificação: 28/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
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eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 023/2021
PaE: 2021/500144
Objeto: PROJETO “DIVERSIDADE CULTURAL PARAENSE”, no qual os 
artistas: aNTÔNio MarcoS, dEUZa MaGalHÃES, MoNiQUE Moral, 
allaNZiNHo, farra dE VaQUEiro, lUaN KaSSio, MaTHEUS cUNHa, 
THaiS PorPiNo, lENNoN forroZEiro, EliSEU rodriGUES e laiS 
criSTo, se apresentarão em formato digital - liVE e Gravações de Vídeo, 
no dia 30/05/2021, no Município de ourém/Pa
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme 
dispõe o Parecer Jurídico nº 80/2021 - ProJUr/fcP do referido processo.
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 13.392.1503-8841; Plano 
interno: 21dEf404907; 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.
favorecidos: VM ProdUÇÕES E EVENToS, 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: 28/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 023/2021

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 023/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores 
modificações.
Data de Ratificação: 28/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 661840

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 346 de 27 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 2021/571173/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que irá
se deslocar para o município de Mãe do rio no dia 28 de maio de
2021, para cobertura 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

Portaria Nº 354 de 26 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 2021/534885/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 23/05/2021, no
município de Salinópolis, para cobertura 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

Portaria Nº 351 de 26 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 2021/565179/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; 1½ (uma diária e meia),
que irá se deslocar para o município de Soure nos dias 27 e 28 de
maio de 2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo do
Estado do Pará.
NoME: raquel Barros Sanches
MaTrÍcUla: 6217343
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Portaria Nº 350 de 26 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 2021/564634/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 1½ (uma diária e meia),
que irá se deslocar para o município de Soure nos dias 27 e 28 de
maio de 2021, 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

Portaria Nº 353 de 26 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 2021/564880/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao colaborador eventual relacionado; 1½ (uma
diária e meia), que irá se deslocar para o município de Soure nos dias
27 e 28 de maio de 2021, para cobertura de pauta jornalística do
Governo do Estado do Pará.
NoME: João Paulo castro corrêa
cPf: 025.514.792-90
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Portaria Nº 352 de 26 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 2021/567105/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao colaborador eventual relacionado; 2½ (duas
diárias e meia), que irá se deslocar para o município de cachoeira do
arari nos dias 26 a 28 de maio de 2021, para cobertura de pauta
jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Paulo cezar Teixeira de Sousa
cPf: 920.856.522-04
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Portaria Nº 349 de 26 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 2021/567065/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e
meia), que irá se deslocar para o município de cachoeira do arari nos
dias 26 a 28 de maio de 2021, para cobertura de pauta jornalística do
Governo do Estado do Pará
NoME: Pedro Henrique Bezerra Guerreiro
MaTrÍcUla: 5110879
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Portaria Nº 348 de 26 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 2021/565064/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se
deslocou para o município de Moju no dia 25 de maio de 2021, para
cobertura de pauta jornalista.
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

Portaria Nº 347 de 27 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 2021/571006/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que irá
se deslocar para o município de Mãe do rio no dia 28 de maio de
2021, para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: Gilberto adriano Pastana Marçal
MaTrÍcUla: 58916743
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 661558
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secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria de dessoB. Nº722/2021-GaB/Pad 
BeLÉM, 28 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 356/2018-GaB/Pad de 29/11/2018, publicada no doE, 
edição nº 33.347 de 27/11/2018, fora sobrestado pela PorTaria Nº 
40/2018-GaB/Pad, de 27/12/2018, publicada no doE nº 33.769 de 
28/12/2018;
coNSidEraNdo que cessaram os motivos do referido sobrestamento;
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 - dESSoBrESTar o Processo administrativo disciplinar instaurado 
pela PorTaria Nº 356/2018-GaB/Pad de 29/11/2018, publicada no 
doE, edição nº 33.347 de 27/11/2018, para que a comissão proceda à 
continuidade dos trabalhos na apuração dos fatos;
ii - 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 redes. Nº 723/2021-GaB/Pad. 
BeLÉM, 28 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 686/2021-NdE/SEdUc, 
de 26/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 392/2017-GaB/Pad 
de 19/09/2017, publicada no doE n° 33.465 de 25/09/2017, prorrogado 
pela PorTaria Nº 455/2017-GaB/Pad de 06/12/2017, publicada no doE 
nº 33.519 de 18/12/2017, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Portaria de redes. Nº 724/2021-GaB/Pad. 
BeLÉM, 28 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 682/2021-NdE/SEdUc, 
de 26/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 393/2017-GaB/Pad 
de 19/09/2017, publicada no doE n° 33.565 de 25/09/2017, prorrogado 
pela PorTaria Nº 456/2017-GaB/Pad de 06/12/2017, publicada no doE 
nº 33.519 de 18/12/2017, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Portaria de redes. Nº 725/2021-GaB/Pad. 
BeLÉM, 28 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 681/2021-NdE/SEdUc, 
de 26/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 405/2017-GaB/Pad 
de 05/12/2017, publicada no doE n° 33.513 de 07/12/2017, prorrogado 
pela PorTaria Nº 426/2017-GaB/Pad de 05/12/2017, publicada no doE 
nº 33.513 de 07/12/2017, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Portaria de redes. Nº 726/2021-GaB/Pad. 
BeLÉM, 28 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 684/2021-NdE/SEdUc, 
de 26/05/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 520/2017-GaB/Pad 
de 07/12/2017, publicada no doE n° 33.515 de 12/12/2017, prorrogado 
pela PorTaria Nº 91/2018-GaB/Pad de 16/03/2018, publicada no doE 
nº 33.582 de 21/03/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 661542

errata
.

ErraTa ao Protocolo: 654604
4º t.a. ao coNtrato de LocaÇÃo de iMÓVeL Nº 053/2017 – 

sedUc/ airtoN GoNÇaLVes dos PraZeres
onde se Lê
Termo do aditivo: 3
Leia-se:
Termo do aditivo: 4
Publicado no doE de nº 34.581 em 12/05/2021
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 661577

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 16
contrato: 312//2017
Objeto do Contrato: Reforma Geral e ampliação da EEEFM Luiz Nunes Di-
reito, localizada no município de ananindeua/Pa
Objeto do Aditivo: Alterar a Cláusula Décima Quarta – Da Vigência do 
contrato original.
concorrência Pública: 11/2017-cEl/Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação/cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Serve obras Engenharia Eireli- Epp, com cNPJ/Mf. Nº 
05.257.336/0001-58, com Sede na rua dos Pariquis, nº 3001, Sala 807, 
cEP: 66.040-045, cremação, Belém /Pa.
data de assinatura: 28/05/2021
Vigência: 29/05/2021 a 28/07/2021
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 654626
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disPeNsa de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo

NÚcLeo de LicitaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo

Processo principal N.º 2020/591404
dispensa de licitação: 015/2021-Nlic/SEdUc
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEdUc e o Senhor roberto Men-
des da conceição.
Objeto: Locação do imóvel situado na Vila Jacundai, no Município de Moju/
Pa., pertencente ao senhor roberto Mendes da conceição, sob o cPf Nº 
697.926.742-68, para funcionamento de moradia dos professores do Sis-
tema de organização Modular de Ensino – SoME, da Secretaria de Estado 
de Educação/SEdUc.
Valor Mensal: r$ 600,00 (seiscentos reais)
Valor anual: r$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais )
fundamento legal: art. 24, inciso X da lei nº. 8.666/93.
data da autorização: 28/05/2021.
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educação
TErMo dE raTificaÇÃo
dispensa de licitação: 015/2021-Nlic/SEdUc
Processo principal N.º 2020/591404
raTifico a diSPENSa dE liciTaÇÃo, com base na MaNifESTaÇÃo JUrÍ-
dica nº. 81/2021 da aSJUr/SEdUc, conforme disposto no art. 26 da lei 
nº. 8.666/93.
Belém, 28 de maio de 2021.
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 661833

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 48020/2021
oBJETiVo: Necessidade de fazer levantamento situacional e estrutural; or-
ganizar a logística de entrega de materiais permanentes; verificar o espaço 
físico da EEEM deputado Nicias ribeiro.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PorTEl / 24/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 4
PorTEl / BElEM / 28/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SolaNGE Maria oliVEira diaS
MaTrÍcUla: 5858283
cPf: 26386097220
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 661412
Portaria de diarias No. 48027/2021

OBJETIVO: Levantamento para elaboração de projetos para processo lici-
tatório na ETEPa (Salvaterra).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM SalVaTErra 25/05/2021 - 25/05/2021 Nº diárias: 0
SalVaTErra BElEM 25/05/2021 - 26/05/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: claUdio roGErio oliVEira MUrriETa
cPf: 70228264120
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 661418
Portaria de diarias No. 47911/2021

oBJETiVo: Entrega de material de apoio e dos carto?s de alimentação dos 
alunos do ensino médio das escolasa jurisdicionadas a 13ª URE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BrEVES / cHaVES / 24/05/2021 - 27/05/2021 Nº diárias: 3
cHaVES / BrEVES / 27/05/2021 - 27/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: rodriGo NETo loBaTo
MaTrÍcUla: 57218341 cPf: 98973436287
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 661400
Portaria de diarias No. 48024/2021

OBJETIVO: Conduzir secretária adjunta e servidoras para realizarem as-
sessoramento técnico-pedagógico para tratar sobre escola cívico-militar no 
município de Paragominas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaGoMiNaS / 25/05/2021 - 26/05/2021 Nº diárias: 1
ParaGoMiNaS / BElEM / 26/05/2021 - 26/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: ElioNaE TaVarES diaS
MaTrÍcUla: 182575 cPf: 08989850215
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 661402
Portaria de diarias No. 47914/2021

oBJETiVo: Entrega de material de apoio e dos carto?s de alimentação dos 
alunos do ensino médio das escolasa jurisdicionadas a 13ª URE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BrEVES / GUrUPa / 31/05/2021 - 02/06/2021 Nº diárias: 2
GUrUPa / BrEVES / 02/06/2021 - 02/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JEffErSoN NoGUEira oToNi

MaTrÍcUla: 57210357 cPf: 52654907287
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 661405
Portaria de diarias No. 48029/2021

oBJETiVo: conduzir os técnicos da drTi para realizarem levantamento 
para elaboração de projetos para processo licitatório na ETEPA (Salvater-
ra).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SalVaTErra / 25/05/2021 - 25/05/2021 Nº diárias: 0
SalVaTErra / BElEM / 25/05/2021 - 26/05/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: HErcUlES Garcia SaNTaNa
MaTrÍcUla: 674869 cPf: 29167620272
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 661408
Portaria de diarias No. 47972/2021

oBJETiVo: avaliação de bens inservíveis para desfazimento e inventário 
das UrES, realizar tombamento do Programa dinheiro direito na Escola 
(PddE 2019/2020) , tombamento dos bens patrimoniais dos diversos ma-
teriais permanentes entregues por esta SEdUc e realizar atualização das 
senhas dos gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaGalHaES BaraTa / 24/05/2021 - 25/05/2021 Nº diárias: 1
MaGalHaES BaraTa / MaracaNa / 25/05/2021 - 28/05/2021 Nº diá-
rias: 3
MaracaNa / BElEM / 28/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE Maria rodriGUES riBEiro
MaTrÍcUla: 942049 cPf: 29229960268
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 661423
Portaria de diarias No. 47912/2021

oBJETiVo: Entrega de material de apoio e dos carto?s de alimentação dos 
alunos do ensino médio das escolasa jurisdicionadas a 13ª URE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BrEVES / cHaVES / 24/05/2021 - 27/05/2021 Nº diárias: 3
cHaVES / BrEVES / 27/05/2021 - 27/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JEffErSoN NoGUEira oToNi
MaTrÍcUla: 57210357 cPf: 52654907287
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 661425
Portaria de diarias No. 47993/2021

oBJETiVo: ViSiTa TÉcNica Para rENoVaÇÃo doS coNVÊNioS dE MU-
NiciPaliZaÇÃo do ENSiNo fUNdaMENTal No MUNiciPio dE SÃo do-
MiNGoS do caPiM.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao doMiNGoS do caPiM / 25/05/2021 - 28/05/2021 Nº diá-
rias: 3
Sao doMiNGoS do caPiM / BElEM / 28/05/2021 - 28/05/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: alcYMar PiNTo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57224165 cPf: 60780053249
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 661426
Portaria de diarias No. 48035/2021

oBJETiVo: Solicitação de diárias para instruir o Pad nº 248/2019, para 
apurar, em tese, denúncias de possíveis transgressões, constantes nos au-
tos do Processo nº 1288422/2018, em aurora do Pará.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aUrora do Para / 31/05/2021 - 04/06/2021 Nº diárias: 4
aUrora do Para / BElEM / 04/06/2021 - 04/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SilViaNE BaTiSTa MiraNda
MaTrÍcUla: 57224558 cPf: 68618565253
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 661427
Portaria de diarias No. 48013/2021

oBJETiVo: Solicitação de diárias para instruir Pad nº 253/2019 e Pad nº 
43/2020, em Barcarena.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 24/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 4
BarcarENa / BElEM / 28/05/2021 - 28/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: faBio HENriQUE PaVao frEiTaS
MaTrÍcUla: 57209935 cPf: 60770988253
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 661452
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oUtras MatÉrias
aProVaÇÃo escaLa de FÉrias

Portaria Nº.:3627/2021 de 20/05/2021
Nome: lilia rUNia dE alMEida E SilVa
Matrícula:57210644/1 Período:01/07 à 30/07 Exercício:2021
Unidade: divisão de cadastro/ Belém

Portaria Nº.:3701/2021 de 20/05/2021
Nome: JUliaNE da crUZ alMEida
Matrícula:5942004/1 Período:01/08/2021 à 30/08/2021 Exercício:2021
Unidade: EE Prof ana Teles/ Benevides

Portaria Nº.:3707/2021 de 20/05/2021
Nome: lidia loPES dE caSTilHo
Matrícula:5153093/1 Período: 02/08/2021 à 15/09/2021 Exercício:2021
Unidade: EE leao irineu Haussler delgado/ Benevides

Portaria Nº.:3708/2021 de 20/05/2021
Nome: JUlia clEidE SaNToS dE liMa
Matrícula:5446740/1 Período:01/08/2021 a 30/08/2021 Exercício:2020
Unidade: EE fernando ferrari/ Marituba

Portaria Nº.:3703/2021 de 20/05/2021
Nome: SoNia da SilVa MorEira
Matrícula:5942073/1 Período:16/07/2021 a 14/08/2021 Exercício:2021
Unidade: EE dr Padua costa SEdE/ Santa Barbara do Pará

Portaria Nº.:3694/2021 de 20/05/2021
Nome: rEGiNa MacHado da SilVa
Matrícula:5889759/1 Período:01/07/2021 a 14/08/2021 Exercício:2021
Unidade: EE Genipauba/ Santa Barbara do Pará

Portaria Nº.:3692/2021 de 20/05/2021
Nome: EliaNE do Socorro dUarTE riBEiro da SilVa
Matrícula:5941295/1 Período:15/06/2021 a 14/07/2021 Exercício:2021
Unidade: EE dr Padua costa SEdE/ Santa Barbara do Pará

Portaria Nº.:3690/2021 de 20/05/2021
Nome: GiSElE criSTiNa oliVEira do NaSciMENTo
Matrícula:5942080/1 Período:01/06/2021 a 30/06/2021 Exercício:2021
Unidade: Erc Municipal Sergio Jose Machado/ Santa Barbara do Pará

Portaria Nº.:3709/2021 de 20/05/2021
Nome: oliNda Maria faVacHo JacQUES
Matrícula:181170/1 Período: 12/05/2021 a 10/06/2021 Exercício:2021
Unidade: divisão de cadastro/ Belém

Portaria Nº.:3706/2021 de 20/05/2021
Nome: roNaldo oliVEira da rocHa
Matrícula:225878/2 Período: 01/07/2021 a 30/07/2021 Exercício:2020
Unidade: diretoria de Ensino/ Belém

Portaria Nº.:3700/2021 de 20/05/2021
Nome: aNa lUcia raMoS BarBoSa
Matrícula:6302637/1 Período: 24/05/2021 a 22/06/2021 Exercício:2020
Unidade: diretoria de Ensino/ Belém

Portaria Nº.:3696/2021 de 20/05/2021
Nome: NElcilY do NaSciMENTo GaMa
Matrícula:57215747/1 Período: 19/07/2021 a 17/08/2021 Exercício:2021
Unidade: diretoria de Ensino/ Belém

Portaria Nº.:3695/2021 de 20/05/2021
Nome: adriaNa dE JESUS SilVa
Matrícula: 5899800/1 Período: 15/06/2021 a 29/07/2021 Exercício:2021
Unidade: diretoria de Ensino/ Belém

Portaria Nº.:3693/2021 de 20/05/2021
Nome:dEUMariNa da SilVa MaToSo
Matrícula: 57176479/3 Período: 05/07/2021 a 03/08/2021 Exercício:2021
Unidade: diretoria de Ensino/ Belém

Portaria Nº.:3705/2021 de 20/05/2021
Nome: darialdo BorGES dE oliVEira
Matrícula:57217127/3 Período: 01/07/2021 a 30/07/2021 Exercício:2021
Unidade: divisão de Tranporte/ Belém

Portaria Nº.:3704/2021 de 20/05/2021
Nome: claUdio JoSE frEiTaS SiQUEira
Matrícula:5897139/1 Período: 19/07/2021 a 17/08/2021 Exercício:2021
Unidade: divisão de Tranporte/ Belém

Portaria Nº.:3698/2021 de 20/05/2021
Nome: JoSUE da SilVa QUEiroZ
Matrícula:530476/1 Período:01/07/2021 a 30/07/2021 Exercício:2021
Unidade: divisão de Tranporte/ Belém

Portaria Nº.:3711/2021 de 20/05/2021
Nome: fraNciSco SaVio SoUSa PiNHEiro
Matrícula:5511216/2 Período: 05/07/2021 a 03/08/2021 Exercício:2021
Unidade: divisão de orçamento/Belém

Portaria Nº.:3697/2021 de 20/05/2021
Nome: Maria da coNcEiÇÃo BaNdEira doS SaNToS
Matrícula:375020/1Período: 01/07/2021 a 30/07/2021 Exercício:2020
Unidade: divisão de Prestação de contas/ Belém

Portaria Nº.:3691/2021 de 20/05/2021
Nome: lEila do Socorro PErEira dE liMa
Matrícula:238511/1 Período: 01/07/2021 a 30/07/2021 Exercício:2021
Unidade: divisão de informação e documentação/ Belém

Portaria Nº.:3699/2021 de 20/05/2021
Nome: ErliNda SaNTaNa da SilVa
Matrícula:756555/2 Período: 01/07/2021 a 14/08/2021 Exercício:2021
Unidade: diretoria de assistencia ao Estudante/ Belem

Portaria Nº.:3702/2021 de 20/05/2021
Nome: PaUlo SErGio lira rodriGUES
Matrícula:303593/1 Período: 01/07/2021 a 30/07/2021 Exercício:2021
Unidade: dept. de Educação Especial/ Belém

Portaria Nº.:3710/2021 de 20/05/2021
Nome: EliaNa loPES dE MENdoNÇa
Matrícula:5327334/2 Período: 02/08/2021 a 15/09/2021 Exercício:2021
Unidade: divisão de legislação e Enquadramento/ Belém

Portaria Nº.:277/2021 de 14/01/2021
Nome: alESSaNdra lEoNcio dE QUEiroS
Matrícula:57234046/1 Período: 01/12/2020 a 14/01/2021 Exercício:2020
Unidade:EEEM amabilio alves/ concordia do Pará

Portaria Nº.:394/2021 de 02/03/2021
Nome: ViViaNE loPES SoUTo
Matrícula:57191140/2 Período: 06/08/2021 a 19/09/2021 Exercício:2020
Unidade:EEEM antonio lemos/ Santa izabel do Pará

errata
onde se lê: Marielza Galvão figueira
Leia-se: Marinelza Galvão figueira
PorTaria Nº3718/2021 de 21/05/2021 publicada no doE nº34.598 de 
28/05/2021

Protocolo: 661683
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de ges-
tor superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 09/2021-UEPA, cujo objeto é a Aquisição de Material 
Permanente e consumo para atender as necessidades das atividades prá-
ticas de ensino, pesquisa e extensão no laboratório de dermatologia da 
Universidade do Estado do Pará.
as empresas vencedoras do certame foram:
1. 04.252.742/0001-65 - E.r. TriNdadE – itens 9, 10, 11 e 12 (Valor da 
proposta r$ 546,31);
2. 05.360.995/0001-15 - l N da coSTa – itens 15 e 16 (Valor da proposta 
r$ 4.460,00);
3. 08.614.304/0001-50 - lUPE iNdUSTria TEcNoloGica dE EQUiPa-
MENToS Para laBoraT – item 6 (Valor da proposta r$ 1.780,63);
4. 13.825.298/0001-10 - liMaTEc iNdUSTria E SErVicoS EirEli – item 
4 (Valor da proposta r$ 2.240,00);
5. 20.121.311/0001-16 - W TEdESco rEfriGEracao EirEli – item 14 
(Valor da proposta r$ 11.000,00);
6. 29.926.189/0001-20 - SiS coMErcio dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS 
lTda – itens 1 e 2 (Valor da proposta r$ 23.966,56);
7. 33.131.079/0007-34 - carl ZEiSS do BraSil lTda – item 07 (Valor 
da proposta r$ 12.300,00);
8. 35.382.879/0001-68 - daf laBor EQUiPaMENToS Para laBoraTo-
rio EirEli – item 03 (Valor da proposta r$ 6.259,00);
Belém, 28 de maio de 2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor UEPa

Protocolo: 661703

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 781/2021, de 28 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (Trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo a
Nome: Maria ElENa ViZEU liMa PiNHEiro
Matrícula funcional: 73504141/ 3
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: 661584

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

errata
.

Portaria Nº 089/2021 – seaster, PUBLicada diÁrio 
oFiciaL No 34.478 02 de FeVereiro de 2021

onde se Lê: no período de 03/02/2021 a 03/03/2021.
Leia-se: no período de 04/03/2021 a 02/04/2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Matricula - 5945555/ 1

Protocolo: 661655
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 330/2021 – 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° 2021/557904
rESolVE:
coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ 300,00(TrEZENToS 
rEaiS), em favor do (a) servidor (a), lUiZ oTaVio SaNTaNa liMa, 
MaT.5596882 , MoToriSTa para atender despesas Solicitação de supri-
mento de fundo, com objetivo de atender despesas com deslocamento 
Para ToME aÇU, SÃo MiGUEl do GUaMa,QUaTiPUrU.
87101- 08.422.1505.8402 0107 253.896
dESPESa: : 3390 33 r$ 300,00
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 
27 Maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 661509

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 335/2021 – 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 2021/555800
rESolVE:
autorizar o pagamento de 3 ½ (TrES E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
conselheiro estadual JoÃo loPES JUNior cPf: 649.251.882-91, conforme 
plano de viagem 015/2021 em anexo, o referido conselheiro se deslocará 
no trecho Belém/cametá/Belém/Pa no período de 15 a 18/06/2021 na 
finalidade de Fazer Oficina de Formação para conselheiros no Município de 
cametá/Pa.
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, 
28 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 334/2021 – 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 2021/555634
rESolVE:
autorizar o pagamento de 3 ½ (TrES E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
Secretário Executivo JoSE dE riBaMar fErNaNdES cPf: 329.851.262-
15, conforme plano de viagem 013/2021 em anexo, o referido Secretário 
Executivo se deslocará no trecho Belém/cametá/Belém/Pa no período de 
15 a 18/06/2021 na finalidade de Fazer Oficina de Formação para conse-
lheiros no Município de cametá/Pa.
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, 
28 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 336/2021 – 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 2021/549208
rESolVE:
autorizar o pagamento de 2 ½ (dUaS E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
iNocENcio rENaTo GaSPariM, matrícula nº 5945555/1, Secretário da 
SEaSTEr, Sr. MarcoS fláVio do roSário riBEiro, motorista, matrí-
cula nº 5938895/1, que se deslocaram ao município de igarapé-açu, para 
Participar de reunião sobre os Programas de assistência Social, Traba-
lho, Emprego e renda com a Gestão Municipal, no período de 21/05 à 
23/05/2021.

Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.8863 0101006357 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
28 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
aSSiNado ElETroNicaMENTE PElo USUário: Kleber Gleisson Pereira 
Santos (lei 11.419/2006)
EM 28/05/2021 11:44 (Hora local) - aut. assinatura: 9BE6f579d4Bc6512.
c37E2940E73d4402.48cca97E3EEfdfB1.89486a6E9cc62cff
Nº do Protocolo: 2021/549208 anexo/Sequencial: 13
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.
gov.br/validacao-protocolo
Identificador de autenticação: B353C66.F6A4

Portaria Nº 337/2021 – 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 2021/525004
rESolVE:
autorizar o pagamento de 2 ½ (dUaS E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
rosilene de Jesus Silva dos Santos, matricula 57192947-1, kleber das Ne-
ves Trindade, matricula 57193833 e Margareth das Graças Machado de 
lima, matricula 3233766-3, os quais se deslocarão para o município de 
Marituba no período de 07 a 11/06/2021, coM oBJETiVo dE aPoio MU-
NiciPal ao ProJETo BUSca aTiVa, cUJo MoToriSTa QUE rEaliZara o 
dESlocaMENTo roBSoN JoSE do ESPiriTo SaNTo SaGica.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8899 0139002241 233.893 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
28 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 310/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 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 2021/548924
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 ½ (ciNco E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
Neila Nazaré Monteiro da conceição, Gerente, Matrícula: 5959024/1, Na-
zareno do Espírito Santo dos Santos, Gerente, Matrícula: 5946528/1, e 
Sarah ferreira Mendes, Gerente, Matrícula: 5958317/1, os quais se deslo-
carão ao município de acará/Pa no período de 07/06 a 12/06/2021, com 
objetivo de desenvolver atividades do Projeto Hortas Sociais Pedagógicas 
do Pará, convênio com a fundação Banco do Brasil para os servidores 
Neila Nazaré M. da conceição e Nazareno do E. S. dos Santos e inclusão 
sócioprodutiva das famílias em situação de vulnerabilidade social para a 
servidora Sarah ferreira Mendes.cUJo MoToriSTa HallaN WaNSEl aZE-
VEdo daS NEVES, colaBorador EVENTUal, fará o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.8397 0101006357/0101 247.170 339014/339036
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 331/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 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 2021/557054
rESolVE:
autorizar o pagamento de 4 ½ (QUaTro E meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Hildelbrando ferreira de frança, matrícula nº 57231951/2, para viagem de 
Belém/Pa aos municípios de Breves/Pa e curralinho/Pa, no período de 07 a 
11.06.2021, com o objetivo de participar da cerimônia de entrega de certi-
ficados referentes aos cursos de qualificação social e profissional realizados 
nos municípios de Breves/Pa e curralinho/Pa, executados pela Excelência 
Serviços / PQSP/Pa, através do contrato nº 036/2020 - SEaSTEr.
Classificação orçamentária:
43105- 11.333.1504.8948 0101006357 266.730 339014
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

Protocolo: 661442
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torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 314/2021 – 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 PaE nº 2021/403209
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 228/2021 – SEaSTEr, Publicada 
no doE nº 34.580 de 11 de maio de 2021, que concedeu suprimento de 
fundos no valor de r$ 800,00 (oitocentos reais), em favor do (a) servidor 
(a), luan alves Silva, Gerente, Matrícula: 5946734/1.
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
5945555/1

Portaria Nº 319/2021 – 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 PaE nº 2021/495968
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 263/2021 – SEaSTEr, Publicada no 
doE nº 34.587 de 18 de maio de 2021, que concedeu 5 ½ (ciNco E meia) 
diárias para luan alves Silva, Gerente - diSaN, Matrícula: 5946734/1, e, 
Neila Nazaré Monteiro da conceição, Gerente, Matrícula: 5959024/1.
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
5945555/1

Protocolo: 661437

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 324/2021 – 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 PaE nº 2021/361316
r E S o l V E:
cEdEr a servidora aldENiSE dE SoUZa MaUES, matrícula 5896109/ 1, da
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda – 
SEaSTEr para a Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, no perí-
odo de 01/06/2021 a 31/05/2024, com ônus para o órgão de destino, nos 
termos do decreto nº
795 de 29/05/2020, publicado no doE 34.240 de 01/06/2020.
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
Mat. 5945555/ 1

Portaria Nº 332/2021 – 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 disposto pelo art. 191-a, da lei Estadual n.º. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, alterada pela Lei Estadual nº 9.230, de 24 de março 
de 2021, que autoriza a adoção do procedimento sumário para apuração 
da hipótese de abandono de cargo prevista pelo art. 190, ii, da norma 
estatutária;
coNSidEraNdo o contido nos autos do PaE nº 2020/256338/SEaSTEr;
coNSidEraNdo o requerimento apresentado pelo presidente da comissão
processante constituída por
força da PorTaria Nº 107/2021/SEaSTEr, publicada no doE de 16 de 
fevereiro de 2021;
rESolVE:
art. 1º rEVoGar a PorTaria Nº 107/2021/SEaSTEr, publicada no doE de 
16 de fevereiro de 2021, a contar da data de publicação do presente ato.
art. 2º dESiGNar os servidores estáveis alBErT dE PaUla corrEa, agen-
te administrativo, matrícula funcional nº 57234467/ 1, KlEBEr GlEiS-
SoN PErEira SaNToS, assistente administrativo, matrícula funcional n.º 
5910638/ 1, lotados na coordenadoria de Gestão de Pessoas cGP-SEaS-
TEr, e Maria do Socorro MENEZES dE alMEida, matrícula 5116309/ 
1, agente de artes Praticas, lotada no Núcleo de Planejamento – NUPLAN, 
para, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão de Processo 
administrativo disciplinar de rito Sumário - PadS visando à apuração de 
possível abandono de cargo atribuído à servidora identificada nos autos do
PaE nº 2020/256338/SEaSTEr, em vista da ausência ininterrupta ao ser-
viço.

art. 3º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos traba-
lhos da referida comissão.
aSSiNado ElETroNicaMENTE PElo USUário: albert de Paula correa 
(lei 11.419/2006) EM 28/05/2021 10:47 (Hora local) - aut. assinatura: 
6E6c365993450a91.0df38Ea5345052c5.8cfd9aBE29Ed443E.E7d7EE-
30aBdaE4c9
Nº do Protocolo: 2020/256338 anexo/Sequencial: 81
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.
gov.br/validacao-protocolo
Identificador de autenticação: 2392DF8.6CDB.D1D.D574E838460F91C254
folHa dE dESPacHo
art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 
em 28 de maio
de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 661435

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata do aviso de licitação do Pregão eletrônico 08/2021, Publicado 
no doE nº 34.598 de 28/05/2021, Protocolo: 661134, onde se ler: 
Processo n° 2021 /194415 leia-se: Processo n° 2021/808835

Protocolo: 661390

diÁria
.

Portaria Nº 197, de 28 de Maio de 2021.
Processo nº 564658/2021.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM, aos familiares em 
cumprimento de determinação judicial.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: BrEVES/Pa.
PErÍodo: 28/05/2021 a 30/05/2021. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: fraNciSco fláVio doS SaNToS BraGa, MoNiTor, Ma-
tricula 54189537/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 661517
Portaria Nº 199, de 28 de Maio de 2021.

Processo nº 568443/2021.
OBJETIVO: Realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de jovem, 
custodiado na UASE/BENEVIDES, conforme justificado.
oriGEM: BENEVidEES/Pa - dESTiNo: caPaNEMa/Pa.
PErÍodo: 09/06/2021 a 09/06/2021. – (0,5) diária
SErVidorES: alEXaNdriNa TErEZa THoMaZ SaNTiaGo, PSicÓloGa, 
Matricula 57195505/4, GaBriEla GoMES riBEiro, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 5956709/1, e MarcoS aNTÔNio MElo TaVarES, MoToriSTa, 
Matricula 5956487/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 661544
Portaria Nº 200, de 28 de Maio de 2021.

Processo nº 565413/2021.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/MaraBá, aos fami-
liares em cumprimento de determinação judicial.
oriGEM: MaraBá/Pa – dESTiNo: XiNGUara/Pa.
PErÍodo: 26/05/2021 a 27/05/2021. – (1,5) diária
SErVidorES: alEX BarBoSa doS SaNToS, MoNiTor, Matricula 
5938825/1, e adÃo lENNoN dE SoUSa fEiToSa, MoToriSTa, Matricula 
5956653/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 661548
Portaria Nº 198, de 27 de Maio de 2021.

Processo nº 565544/2021.
oBJETiVo: realizar acompanhamento e assessoramento técnico no ciaM/
MaraBá.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: MaraBá/Pa.
PErÍodo: 27/05/2021 a 05/06/2021. – (9,5) diáriaS
SErVidorES: Maria TErEZa calEJa liMa, PSicÓloGa, Matricu-
la 7009650/2, e cEcÍlia SaNToS dE araÚJo, PEdaGoGa, Matricula 
57195185/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 661538
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oUtras MatÉrias
.

sUBstitUiÇÃo de serVidores.
a fundação de atendimento Socieducativo do Pará – faSEPa, SUBSTiTUi 
na Port. 171/2021, Publicação 656531-doE, Processo 505004/2021, os 
servidores Waldenei reis Negrão, Monitor, Matricula 5799341/2, e antônio 
carlos dos Santos, Motorista, Matricula 5179319/1, Por, fraNciSco flá-
Vio doS SaNToS BraGa, MoNiTor, Matricula 54189537/1, e aNTÔNio 
carloS PiNTo dE MoUra, MoToriSTa, Matricula 3197697/1, na viagem 
ao município de BarcarENa/Pa, realizada no período em 20/05/2021, 
conforme MEMo.226/2021-ciaM.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 661562
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

diÁria
.

  diÁrias
Portaria Nº 216/2021

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: Cametá e Mocajuba/PA
SErVidor:
• JOSÉ SANTINO FERREIRA FARO; CARGO: Agente de Vigilância Sanitária; 
MaT: 86649/1; PErÍodo: 07 a 13/06/2021; Quantidade de diárias: 6,5
• JEFFERSON RODriGo dE oliVEira GoNÇalVES; carGo: assistente ad-
ministrativo; MaT: 57195607/2; PErÍodo: 07 a 13/06/2021; Quantidade 
de diárias: 6,5
• EDSON RODRIGUES COSTA; CARGO: Agente de Vigilância Sanitária; 
MaT: 86681/1; PErÍodo: 07 a 13/06/2021; Quantidade de diárias: 6,5
• MANOEL SERGIO BORGES; CARGO: Motorista; MAT: 5807239/2; PERÍO-
do: 07 a 13/06/2021; Quantidade de diárias: 6,5
José Francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 661765
diÁrias

Portaria Nº 218/2021
oBJETiVo : Participar de reuniões nos Ministérios.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Brasília/df
SErVidor:
• VALBETANIO BARBOSA MILHOMEM; CARGO: Secretário Adjunto/SEJU-
dH; MaT: 5958936/1; PErÍodo: 30/05 a 03/06/2021; Quantidade de di-
árias: 4,5.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 661698
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

Portaria
.

Portaria N° 057/2021 daF/sedeMe  
BeLÉM, 28 de Maio de 2021.

Nome:Ulysses ferreira Gonçalves/Matrícula:n° 5946276/1/cargo:Moto-
rista/origem:Belém-Pa/destino:Tomé-açu-Pa/Período:dia 27/05/2021/
Diária:0,5 (meia)/Objetivo:Conduzir as servidoras desta SEDEME, com o 
objetivo de representarem a SEDEME em reunião com instituições, empre-
sas e produtores da cadeia de pimenta-do-reino do Estado do Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 661672

.

.

errata
.

errata da Portaria N° 056/2021 – BeLÉM, 25 de Maio 
de 2021, PUBLicado No doe 34.595, de 26/05/2021.

“oNde se LÊ: Período: dia 27/02/2021”.
“Leia –se: Período: dia 27/05/2021”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 661651

diÁria
.

Portaria N° 058/2021 – BeLÉM, de 28 de Maio de 2021
Nome: ZUlEidE rafaEla PiMENTEl BaraTa /Matricula:n° 6402945/1/
cargo: coordENador/origem:Belé-Pa/destino:Tomé-açu-Pa/Periodo:-
dia 27/05/2021/Diária:0,5 (meia)/Objetivo:representar a SEDEME nas 
reuniões com instituições, empresas e produtores da cadeia de pimenta-
do-reino do Estado do Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 661684

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 004, de 18 de Maio de 2021.
Concede tratamento tributário às operações que especifica, realizadas pela 
empresa iNdÚSTria E coMÉrcio dE BEBidaS TroPical 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 2019/596458, de 29 de novembro 
de 2019,
r E S o l V E:
art. 1º fica concedido crédito presumido no percentual de 75% (setenta 
e cinco 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 in-
cidente nas saídas internas e interestaduais do produtos fabricados nes-
te Estado pela empresa iNdÚSTria E coMÉrcio dE BEBidaS BraSil 
TroPical lTda., inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob o nº 
15.375.125-8, vedado o aproveitamento de quaisquer créditos fiscais, de-
vendo, 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 004, 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 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 iN-
dÚSTria E coMÉrcio dE BEBidaS BraSil TroPical lTda., inscrita no 
cadastro de contribuintes do icMS sob o nº 15.375.125-8.
§ 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. 3º 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. 4º 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. 5º 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.
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§ 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. 6º a empresa SÃo doMiNGoS iNdÚSTria dE ÓlEoS E ProTEÍNaS 
S/a, inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob o nº 15.375.125-8, 
fica obrigada, a partir da publicação desta Resolução, a cumprir as exigên-
cias 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. 7º a empresa SÃo doMiNGoS iNdÚSTria dE ÓlEoS E ProTEÍNaS 
S/a, inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob o nº 15.375.125-
8, fica obrigada a fixar, em frente à instalação física de seu empreendi-
mento, placa de promoção e divulgação, conforme modelo aprovado pela 
comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento Socioeconômico do 
Estado do Pará.
art. 8º a empresa SÃo doMiNGoS iNdÚSTria dE ÓlEoS E ProTEÍNaS 
S/a, inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob o nº 15.375.125-
8, deverá especificar em suas embalagens a frase “Produzido no Pará”, 
conforme aprovado pela comissão da Política de incentivos ao desenvolvi-
mento Socioeconômico do Estado do Pará.
art. 9º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, produzindo efeitos por 12 (doze) 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: 661533
resoLUÇÃo N.º 008, de 18 de Maio de 2021.

altera e acrescenta dispositivos à resolução nº 047, de 19 de dezembro 
de 2018, que concede tratamento tributário às operações que especifica, 
realizadas pela empresa GENcaU Pará iNdÚSTria E coMÉrcio dE iN-
GrEdiENTES aliMENTÍcioS 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 6.915, de 3 de outubro de 2006, que 
dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às agroindústrias;
considerando o disposto no decreto n.º 2.492, de 6 de outubro de 2006, 
que aprova o regulamento da lei n.º 6.915, de 3 de outubro de 2006, que 
dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às agroindústrias;
Considerando o pedido de adequação dos benefícios fiscais da empresa, 
constantes do processo SEdEME n.º 2019/404090, de 26 de agosto de 
2018 e em 16 de outubro de 2020;
considerando as deliberações da comissão da Política de incentivos ao 
desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará, na 2ª reunião Extra-
ordinária do Plenário, realizada em 19 de dezembro de 2018 e 1ª reunião 
ordinária do Plenário realizada em 18 de maio de 2021;
rESolVE:
art. 1º o art. 2º da resolução nº 047, de 19 de dezembro de 2018, que con-
cede tratamento tributário às operações realizadas pela empresa GENcaU 
Pará iNdÚSTria E coMÉrcio dE iNGrEdiENTES aliMENTÍcioS lTda., 
inscrita no cadastro de contribuintes de icMS sob o n.º 15.612.144-1, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º Fica concedido crédito presumido no percentual de 95% (noventa 
e cinco 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 in-
cidente nas saídas interestaduais de todos os produtos fabricados neste 
Estado pela empresa GENcaU Pará iNdÚSTria E coMÉrcio dE iNGrE-
diENTES aliMENTÍcioS lTda., inscrita no cadastro de contribuintes de 
icMS sob o n.º 15.612.144-1, vedado o aproveitamento de quaisquer cré-
ditos 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 047, de 19 de 
dezembro de 2018.
§ 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 acrescido o art. 2-a à resolução nº 047, de 19 de dezembro 
de 2018, que concede tratamento tributário às operações realizadas pela 
empresa GENcaU Pará iNdÚSTria E coMÉrcio dE iNGrEdiENTES ali-
MENTÍcioS lTda., inscrita no cadastro de contribuintes de icMS sob o n.º 
15.612.144-1, com a seguinte redação:

“Art. 2-A. Fica reduzida em 95% (noventa e cinco por cento), a base de 
cálculo do imposto sobre operações relativas à circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de Transporte interestadual e intermuni-
cipal e de comunicação - icMS incidente nas saídas internas dos produtos 
fabricados neste Estado pela GENcaU Pará iNdÚSTria E coMÉrcio dE 
iNGrEdiENTES aliMENTÍcioS lTda., inscrita no cadastro de contribuin-
tes de icMS sob o n.º 15.612.144-1, com aproveitamento proporcionais 
dos créditos fiscais.”
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: 661424
..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 052/2021 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/565247,r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: aNToNio dE PádUa rodriGUES filHo, matrícula: 
5946321/1, ocupante do cargo de diretor de Estratégia e relações ins-
titucionais.
oBJETiVo: Participar de reunião na câmara Municipal de Marabá.
dESTiNo:  Marabá
PErÍodo: 08 à 10/06/2021
QTdE: 2 e ½ diária.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 27 de Maio de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 661495

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

Portaria Nº 025/2021 –28 de Maio de 2021.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias aos servidores e colaborador eventual abaixo, de 
acordo com as bases vigentes, no trecho Belém/Mãe do rio/Belém, com o 
objetivo de realizar visitas, a futuros microempreendedores no município 
acima mencionado, através do NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias
TErcio JUNior SoUSa 

NoGUEira 57199036 dirETor GEral 28 a 29/05/2021 1 1/2

orlaNdo aZEVEdo rEiS NETo 57191916 SEcrETário dE GaBiNETE 28 a 29/05/2021 1 1/2

diaNa MENdES NoVaiS 939.015.852-49
colaBoradora 

EVENTUal 28 a 29/05/2021 1 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral em exercício
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 661513
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 37/2021– tP Nº 24/2020
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
 cENTro SUl ENGENHaria lTda – cNPJ: 04.368.423-0001-10
oBJETo: coNSTrUÇÃo dE SalaS doS NoBrEKS E PaSSarElaS, iNclUi-
do drENaGEM laTEral No iNSTiTUTo dE TErra do Para - iTErPa.
ViGÊNcia: 31/05/2021 a 31/12/2021
Valor: r$ r$ 1.769.530,10
NoTa dE EMPENHo: Nº 2021NE00958
doTaÇÃo orÇaMENTária: 21.451.1508-7552 449051 0223
foro: Belém
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daTa da aSSiNaTUra: 28/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
Travessa francisco Monteiro nº 600, canudos, na cidade de Belém-Pa, cEP 
66073-210
Telefone: (91) 3274-7437

Protocolo: 661625

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º tac Nº 09/2019 – dL Nº 07/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
davi augusto Pinheiro da Silva – cPf 209.407.622-00
Objeto: Locação de 01Imóvel com fins não Residenciais, Localizada na tra-
vessa lomas Valentina, 2.427, alameda Hipólito, 09, Entre a avenida almi-
rante Barroso e João Paulo ii, na codade de Belém, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, ii da lei nº 8.666/93.
Vigência: 11/07/2021 a 11/07/2023
data da assinatura: 28/05/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 661386
3º tac Nº 11/2020 – cP Nº 02/2019

Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
HB20 coNSTrUÇÕES EirEli – cNPJ 15.482.315/0001-90
Objeto: Execução dos Serviços de Drenagem e Pavimentação Asfáltica de 
Vias Urbanas na região de integração do araguaia - lote 11, neste Estado
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1o, II da Lei no 8.666/93
Vigência: 27/05/2021 a 27/10/2021
data da assinatura: 27/05/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 661382
3º tac Nº 12/2020 – cP Nº 02/2019

Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
HB20 coNSTrUÇÕES EirEli – cNPJ 15.482.315/0001-90
Objeto: Execução dos Serviços de Drenagem e Pavimentação Asfáltica de 
Vias Urbanas na Região de Integração do Carajás - Lote. 03, neste Estado
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1o, II da Lei no 8.666/93
Vigência: 27/05/2021 a 27/10/2021
data da assinatura: 27/05/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 661384

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

decisÃo eM recUrso adMiNistratiVo Na coNcorrÊNcia 
PÚBLica cP 009/2021–cPL/sedoP

ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 2019/137039
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONS-
TrUÇÃo do cENTro dE coNVENÇÕES dE SaNTarÉM, no Município de 
Santarém, neste Estado.
o Secretário Estadual da Secretaria de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas, nos usos de suas atribuições legais dEcidE:
acaTar ao relatório emitido pela comissão Permanente de licitação sobre 
o Julgamento dos recursos e contrarrazões sobre o resultado de habilitação 
relativo a coNcorrÊNcia PÚBlica nº 009/2021, e no mesmo ato convoca 
as empresas habitadas no certame relacionadas abaixo, para aBErTUra 
daS ProPoSTaS QUE acoNTEcErá No dia 01 dE JUNHo dE 2021 aS 
14:00 HS.
EMPrESaS HaBiliTadaS:
1 - coNSÓrcio TaPaJÓS – EMPrESaS: QUadra ENGENHaria lTda 
cNPJ: 04.558.805/0001-06; PoliENGE ENGENHaria lTda cNPJ: 
63.841.076/0001-60; STYlUS coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS EirE[1]
li cNPJ: 07.342.268/0001-50; SaNTa riTa ENGENHaria lTda cNPJ: 
83.308.593/0001-85- HaBiliTada;
2 - laJE coNSTrUÇÕES lTda cNPJ: 07.887.094/0001-01- HaBiliTada;
3 - MrM coNSTrUTora lTda cNPJ: 13.578.869/0001-60– HaBiliTada;
4 - PaUliTEc coNSTrUÇoES lTda cNPJ: 49.437.809/0001-74– HaBili-
Tada;
5 - aUGUSTo VElloSo ENGENHaria S/a cNPJ: 05.522.437/0001-09– 
HaBiliTada;
6 - coNSÓrcio TaPaJÓS – EMPrESaS: TEM TaVarES cNPJ: 
08.458.916/0001-00; MUlTiSUl ENGENHaria S/S lTda cNPJ: 
02.577.145/0001-85; Maar NaVEGaÇÃo E TErMiNaiS lTda cNPJ: 
20.792591/0001-94- HaBiliTada;
7 - JoTa ElE coNSTrUÇÕES ciViS S/a cNPJ: 77.591.402/0001-32 – Ha-
BiliTada.

EMPrESa iNaBiliTada:
1 - coNSTrUrora BrilHaNTE lTda cNPJ: 04.529.815/0001-13 – iNa-
BiliTada;
Dê ciência as recorrentes, divulgando-se esta decisão junto aos Diários 
Oficiais, conforme as formalidades de publicidade determinadas em Lei.
Belém-Pa, 28 de maio de 2021.
Benedito ruy Santos cabral.
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 661827

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo cooPeraÇÃo tecNica Nº 11/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de São félix do Xingu – cNPJ 05.421.300/000168
Objeto: Apoia Técnico, Capacitação para Implantação do Projeto de Regu-
larização fundiária Urbana-rEUrB nas modalidades de interesse social e/
ou de interesse específico, REURB-S e REURB-E, respectivamente, em con-
formidade com lei federal nº 13.465/2017, decreto nº 9.310/2018, institui 
as normas gerais e os procedimentos aplicáveis à regularização  fundiária 
Urbana, lei federal 14.118/2021 – institui o programa casa verde e ama-
rela e lei federal nº 10.257/2001 (estatuto da cidade).
Vigência: 28/05/2021 a 28/05/2022
foro: Justiça do Estado do Pará
data da assinatura: 28/05/2021
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
João cleber de Sousa Torres
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 661575

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 368/2021, de 27 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/567048, de 26/05/2021 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Marcus Vinicius angelim de azevedo, Matrícula nº 5936254/2, car-
go/função: coordenador.
OBJETIVO: Proceder fiscalização na obra de Conclusão do Sistema de 
abastecimento de água contrato nº 64/2020, no município de Nova Es-
perança do Piriá/Pa.
NoME: Sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº 57197483/1, car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, ao referido 
município.
dESTiNo: Nova Esperança do Piriá/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PEriodo: 07 a 08/06/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário Adjunto de Gestão de Obras Públicas

Protocolo: 661570

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº. 367/2021, de 26 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da Lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo o Processo 2021/561560, de 25/05/2021 e os termos do 
Memorando nº. 17/2021/coTi/SEdoP, de 25/05/2021.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr, no período de 07/06/2021 a 24/06/2021 18 (dezoito) 
dias de saldo de férias, à servidora lorENa NaYa NaSciMENTo araUJo, 
matrícula nº 5948923/2, ocupante do cargo de coordenador, interrompidas 
através da PorTaria Nº 179/2021, de 17/03/2021, publicada no doE nº 
34.525, de 19/03/2021, referente ao período aquisitivo 2019/2020.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário Adjunto de Gestão de Desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 661379
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 24/2017
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, a contar de 26.05.2021, encerrando em 25.05.2022.
data de assinatura: 24/05/2021.
Classificação dos Objetos: Outros.
contratada: claro S.a.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 661676

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 071/2021 – Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2021/481583, que 
tem como finalidade a criação de Comissão, para proceder o inventário do 
material permanente que compõe o acervo Patrimonial desta companhia;
r E S o l V E:
1. dESiGNar os funcionários Marilda dE SoUSa dUrÃES, Matrícula nº 
3190099; JoSÉ clEMENTE dE fiGUEirEdo GoNÇalVES, Matrícula nº 
3190404; GrEGÓrio VilHENa lEal, Matrícula nº 3189279; roBErTo do 
ESPÍriTo SaNTo NicodEMoS, Matrícula nº 5949585; aNToNio Maria 
GoNÇalVES, Matrícula nº 3191060; GUSTaVo coSTa MaToS, Matrícula nº 
57176195 e lUiZ ocTáVio MariZ da cUNHa, Matrícula nº 5807328, para 
integrarem a comissão para proceder o inventário do material permanente 
que compõe o acervo Patrimonial desta companhia.
2. a comissão terá prazo de 60 (sessenta) dias, para entrega do relatório 
final, a contar de 01/06/2021.
3. dETErMiNar que a comissão complemente a elaboração do inventário, 
após finalizar o relatório dos bens existentes na COHAB, com a conciliação, 
também, dos sistemas BONUS e SISPAT, identificando quais são os pontos 
de divergências entre eles, objetivando a depuração das inconsistências 
que serão utilizadas para apuração do saldo contábil e patrimônio mobiliá-
rio a serem incluídos com fidedignidade nos registros da Companhia.
4. A coordenação e fiscalização dos trabalhos ficarão sob a responsabili-
dade dos funcionários: GUSTaVo coSTa MaToS, Matrícula nº 57176195 e 
lUiZ ocTáVio MariZ da cUNHa, Matrícula nº 5807328.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 26 de maio de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 661366
Portaria N.º 068/2021 - Presi

o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
  coNSidEraNdo o afastamento do titular da célula Executiva de con-
trole de contratos - cEcco, MarcElo fErNaNdES Maia, matrícula nº 
57227551/1, no período de 07.06.2021 a 06.07.2021, por motivo de fé-
rias;
  r E S o l V E:
1. dESiGNar a auxiliar Técnico KElEN KaTiaNE da SilVa GoMES, Matrí-
cula nº 57176199/1, para responder pela cEcco, no período acima citado.
2. faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria a partir de 07.06.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 25 de maio de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 661699
Portaria N.º 067/2021 - Presi

o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
  coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2021/485332, re-
ferente a substituição da assistente de diretoria, a Sra. lUciaNa SaNTa 
roSa GoMES, no período de 21/06/2021 a 20/07/2021, devido ao gozo 
de suas férias.
 r E S o l V E:
1. dESiGNar a Sra. adriaNa aZEVEdo PiMENTa, Matrícula nº 57176058-
1, para substituir a referida funcionária no período acima citado.

2. faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria a partir de 21.06.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 20 de maio de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 661696
Portaria N.º 069/2021 - 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 Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/504291, o qual faz retornar a esta coHaB-Pa a contadora fláVia 
do carMo Garcia BaTiSTa, matrícula nº 57215218, ora cedida a audito-
ria Geral do Estado - aGE;
r E S o l V E:
1. rEVoGar a PorTaria Nº 124/2020 – PrESi, que concedeu prorrogação 
de cessão da aludida contadora a aGE.
2. faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria a contar de 01.06.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 25 de maio de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 661702
Portaria N.º 071/2021 – Presi

  o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e,
  coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2021/481583, que 
tem como finalidade a criação de comissão, para proceder o inventário do 
material permanente que compõe o acervo Patrimonial desta companhia;
  r E S o l V E:
1. dESiGNar os funcionários Marilda dE SoUSa dUrÃES, Matrícula nº 
3190099; JoSÉ clEMENTE dE fiGUEirEdo GoNÇalVES, Matrícula nº 
3190404; GrEGÓrio VilHENa lEal, Matrícula nº 3189279; roBErTo do 
ESPÍriTo SaNTo NicodEMoS, Matrícula nº 5949585; aNToNio Maria 
GoNÇalVES, Matrícula nº 3191060; GUSTaVo coSTa MaToS, Matrícula nº 
57176195 e lUiZ ocTáVio MariZ da cUNHa, Matrícula nº 5807328, para 
integrarem a comissão para proceder o inventário do material permanente 
que compõe o acervo Patrimonial desta companhia.
2. a comissão terá prazo de 60 (sessenta) dias, para entrega do relatório 
final, a contar de 01/06/2021.
3. dETErMiNar que a comissão complemente a elaboração do inventário, 
após finalizar o relatório dos bens existentes na coHaB, com a conciliação, 
também, dos sistemas BONUS e SISPAT, identificando quais são os pontos 
de divergências entre eles, objetivando a depuração das inconsistências 
que serão utilizadas para apuração do saldo contábil e patrimônio mobiliá-
rio a serem incluídos com fidedignidade nos registros da Companhia.
4. A coordenação e fiscalização dos trabalhos ficarão sob a responsabili-
dade dos funcionários: GUSTaVo coSTa MaToS, Matrícula nº 57176195 e 
lUiZ ocTáVio MariZ da cUNHa, Matrícula nº 5807328.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 26 de maio de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 661704
Portaria Nº 073/2021 – 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 9/2021 GEGEP-coHaB, 
datado de 24/02/2021, que deu origem ao Processo Eletrônico nº 
2021/215863, cujo assunto se refere a ausência ao trabalho, desde ja-
neiro/2021, do empregado a.S.l., matrícula nº 3189074-1, ocupante do 
cargo de advogado;
coNSidEraNdo os termos do Parecer nº 274/2021, exarado pela asses-
soria Jurídica da companhia, sugerindo a abertura de Processo administra-
tivo disciplinar, para apurar a possível irregularidade cometida pelo aludido 
empregado, bem como, de Constituir Comissão para este fim;
coNSidEraNdo ainda a decisão do ordenador de despesas, em conformi-
dade com o art. 34, Xiii, do Estatuto Social da companhia, que determina 
a abertura de Processo administrativo disciplinar,
  coNSidEraNDO, finalmente, a solicitação da Presidente da Comissão que 
irá elaborar a instauração de Processo administrativo disciplinar, instituída 
pela PorTaria Nº 037/2021, de prorrogação da referida Portaria.
 r E S o l V E:
1. PRORROGAR, por mais 30 (trinta) dias, a contar de 08 de junho de 
2021, o prazo para apresentação de conclusão dos trabalhos da comissão, 
designada pela PorTaria Nº 037/2021, de 30 de março de 2021, publicada 
no d.o.E. nº 34546, de 09 de abril de 2021.
2. Esta portaria entrará em vigor a contar de 08 de junho de 2021 e terá 
prazo de 30 (trinta), para a conclusão dos trabalhos.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 27 de maio de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 661722
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secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 191 de 28 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, 
publicada no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 81 da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e Processo administrativo Eletrônico (PaE) 2021/553532 e ainda 
laudo Médico nº 74812 de 25/05/2021;
rESolVE:
coNcEdEr licença-saúde da servidora, VEra lUcia doS rEiS MoNTEiro, 
identidade funcional nº 5055830/4, ocupante do cargo, aGENTE adMi-
NiSTraTiVo, lotado nesta Secretaria, 15 (quinze) dias de licença para 
Tratamento de Saúde, no período de17/05/2021 a 31/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, em 28 de Maio de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 661689
Portaria Nº 190 de 28 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, 
publicada no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 81 da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda Processo administrativo Eletrônico (PaE) 2021/553877 e 
laudo Médico nº 74810 de 25.05.2021;
rESolVE:
coNcEdEr licença-saúde do servidor, BENiGNo iSraEl QUEiroZ fil-
GUEira, identidade funcional nº 54194570/1, ocupante do cargo, MoTo-
riSTa, lotado nesta Secretaria, 07 (sete) dias de licença para Tratamento 
de Saúde, no período de 23/04/2021 a 29/04/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, em 28 de Maio de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 661639

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

Portaria N° 098/2021 – GaBiNete, de 27 de Maio de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento no parágrafo único, Vii, do art. 7, da lei complementar Estadual n. 
061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
forMaliZar a concessão de 15 (quinze) dias de licença para Tratamen-
to de Saúde, no período de 27/03/2021 a 10/04/2021, da servidora Ja-
cQUEliNE QUEiroZ carNEiro dE SoUZa, identidade funcional nº. 
5916883/1, ocupante do cargo de TÉcNico EM adMiNiSTraÇÃo E fi-
NaNÇaS, de acordo com o disposto no art. 81 da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e conforme Proc. 2021/ 436544 e Laudo Médico nº 74876.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 27 de Maio de 2021.
carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente

Protocolo: 661411
Portaria N° 099/2021 – GaBiNete, de 27 de Maio de 2021.

o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento no parágrafo único, Vii, do art. 7, da lei complementar Estadual n. 
061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
forMaliZar a concessão de 14 (quatorze) dias de licença para Tratamen-
to de Saúde, no período de 01/03/2021 a 14/03/2021, da servidora Elia-
NE GUiMarÃES BarBoSa ViaNa, identidade funcional nº. 5898226/2, 
ocupante do cargo de TÉcNico EM adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, de 
acordo com o disposto no Art. 81 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 
e conforme Proc. 2021/ 436544 e laudo Médico nº 74874.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 27 de Maio de 2021.
carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente

Protocolo: 661417

coNtrato
.

coNtrato: 010/2021
data da assinatura: 28/05/2021
Vigência: 28/05/2021 a 28/05/22.
Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa 
especializada (aceleradora) ou consórcio de empresas para a execução 
de serviço técnico especializado, não comum, visando à realização do 
Programa Startup Pará, criado pela PorTaria Nº 384/2019, publicada no 
Diário Oficial do Estado do Pará, n.º 34.070, de 23 de dezembro de 2019, 
a serem promovidos pela faPESPa.
Valor: r$ 1.105.812,50
Exercício: 2021
Gestão/Unidade: 925812
fonte: 0101
Programa de Trabalho: 19.571.1490.8701
Elemento de despesa: 339039
contratada: a fundação de ciência, Tecnologia, inovação e desenvolvi-
mento Sustentável Guamá
cNPJ: 11.024.200/0001-09
Endereço: av. Perimetral da ciência, S/N, KM 1, Parque de ciência e Tecno-
logia Guamá, Prédio Espaço inovação – 3° andar – salas 11 e 13 – Guamá 
– Belém/Pa – cEP 66075-750.
ordenador de despesa: carlos Edilson de almeida Maneschy – diretor Pre-
sidente faPESPa.

Protocolo: 661645

.

.

diÁria
.

Portaria N° 012/2021 – dirad/FaPesPa, 
de 28 de aBriL de 2021.

o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria Nº 158/2020 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº 006/2021 - GaBiNETE/faPESPa, de 20 
de Maio de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/543043;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: alEMar diaS rodriGUES JUNior
MaTricUla: 6403036/1
carGo: assessor
TraJETo: Belém/Pa-Paragominas/Pa-Belém/Pa
PErÍodo: 26/05/2021 a 28/05/2021
QUaNTidadE: 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias
oBJETiVo: realizar visita na Escola Técnica do município, com o propósito 
de fazer o levantamento nas instalações física da instituição.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 28 de abril de 2021.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 661673

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

Portaria - Presi Nº.053, de 26 de Maio de 2021 - o PrESidENTE 
da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado Pará, no uso de suas competências que lhe são conferi-
das pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNSidEraNdo processo 
PaE de n° 2021/274587. r E S o l V E: art.1º Errata no artº 1º da Por-
Taria - PrESi Nº. 049/2021, dE 20 dE Maio dE 2021.
onde se lê: revogar a Portaria-Presi N° 120, de 13 de maio de 2021.
leia-se: revogar a Portaria-Presi N° 120, de 13 de maio de 2019.
art. 2º os efeitos desta Portaria retroagem à 20/05/2021, revogando-se 
as disposições em contrário. art. 3º Publique-se, dê-se ciência e cumpra-
se. Gabinete da Presidência da ProdEPa – Empresa de Tecnologia da in-
formação e comunicação do Estado do Pará, 26 de maio de 2021. MarcoS 
aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 661369

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do terMo aditiVo: 1º - Nº do coNtrato: 009/2020 - Moda-
lidadE dE liciTaÇÃo: inexigibilidade n.º 04/2020 - ParTES: ProdEPa 
- SofTWarE aG BraSil iNforMáTica E SErViÇoS lTda - oBJETo E JUS-
TificaTicaTiVa do adiTaMENTo: Prorrogação do Prazo de Vigência, e; 
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Reajuste, Preço e Dotação Orçamentária - VALOR (R$): 553.767,19 - DATA 
da aSSiNaTUra: 26/05/2021 - ViGÊNcia : 27/05/2021 a 26/05/2022 - 
doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.126.1508.8894 - 339040 - foNTE dE rE-
cUrSo:  0261 -  ordENador rESPoNSáVEl EM EXErcÍcio: MarcoS 
aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - ENdErEÇo do coNTraTado E cEP : 
São Paulo, Estado de São Paulo, av. das Nações Unidas, n° 12.901, 33° 
andar, Torre Norte, centro Empresarial Nações Unidas, chácara itaim, cEP 
04.578-000.

Protocolo: 661478

diÁria
.

Portaria Nº 212, de 25 de Maio de 2021 - diária ao(à) colaborador(a) 
doUGlaS MaGalHÃES dE araÚJo, analista de Telecomunicação, matrícula 
73407, 08/06/2021 a 24/06/2021, à Belém-Pa/almeirim/Monte dourado/
BelémPa, para implantação da olT na Edícula ProdEPa e ativação de 
clientes GPoN em almeirim e implantação da energia dc e alimentação 
dos equipamentos da Estação ProdEPa na Edícula. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 213, de 25 de Maio de 2021 - diária ao(à) colaborador(a) 
lEoNardo MEdEiroS da SilVa, Técnico de Telecomunicação, matrícula 
73318, 08/06/2021 a 24/06/2021, à Belém-Pa/almeirim/Monte dourado/
BelémPa, para implantação da olT na Edícula ProdEPa e ativação de 
clientes GPoN em almeirim e implantação da energia dc e alimentação 
dos equipamentos da Estação ProdEPa na Edícula. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 214, de 25 de Maio de 2021 - diária ao(à) colaborador(a) 
lEaNdro VaZ da SilVa, Engenheiro de Telecomunicações, matrícula 
73412, 08/06/2021 a 24/06/2021, à Belém-Pa/almeirim/Monte dourado/
Belém-Pa, para implantação da olT na Edícula ProdEPa e ativação de 
clientes GPoN em almeirim e implantação da energia dc e alimentação 
dos equipamentos da Estação ProdEPa na Edícula. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 215, de 25 de Maio de 2021 - diária ao(à) 
colaborador(a) WilKENS rENaTo GoMES SoUZa, Gerente de divisão/
Divisão de Projetos de Inclusão Digital, matrícula 733776, 25/05/2021 
a 28/05/2021, à BelémPa/rondon/Belém-Pa, para Vistoria e relatórios 
técnicos para implantação de laboratório via satélite em rondon-
Pá. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 216, de 27 de Maio de 2021 - diária ao(à) colaborador(a) 
rUBENS orTiZ dE alMEida JUNior, Técnico em Telecomunicações, 
matrícula 73425, 24/05/2021 a 28/05/2021, à Belém-Pa/abaetetuba/
igarapé Miri/BelémPa, para Manutenção corretiva e realinhamento 
rádio enlace de inhangapi até castanhal. ordenador: MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 217, de 27 de Maio de 2021 - diária ao(à) colaborador(a) 
Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, Técnico em Telecomunicações, 
matrícula 734276, 24/05/2021 a 28/05/2021, à Belém-Pa/abaetetuba/
igarapé Miri/Belém-Pa, para Manutenção corretiva e realinhamento 
rádio enlace de inhangapi até castanhal. ordenador: MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 218, de 27 de Maio de 2021 - diária ao(à) 
colaborador(a) faBio aUGUSTo NUNES BaSToS, aNaliSTa dE SUPorTE, 
matrícula 73170 , 24/05/2021 a 28/05/2021, à Belém-Pa/abaetetuba/
igarapé Miri/Belém-Pa, para Manutenção corretiva e realinhamento 
rádio enlace de inhangapi até castanhal. ordenador: MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 661568
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

Portaria Nº. 168/2021-seeL, de 27 de Maio de 2021.
coNcEdEr, 04 e ½ diárias a servidora laila JacoB dE liMa, matricula 
5895911/1, difundir e realizar práticas esportivas e pedagógicas afim, de 
complementar as ações de cunho esportivo e de educação sobre ativida-
des físicas, no Município de Santa Maria do Pará/Pa, no período de 10 a 
14/06/2021. ordenador: arlindo Penha da Silva.

Protocolo: 661422
Portaria Nº. 166/2021-seeL, de 27 de Maio de 2021.

coNcEdEr, 02 e ½ diárias ao servidor lairSoN da cUNHa faro, ma-
trícula nº 57190527/2, para realizar fiscalização do termo de fomento nº 
10/2021, no município de castanhal/Pa, no período de 09 a 11/07/2021. 
ordenador: arlindo Penha da Silva.

Protocolo: 661410
Portaria Nº 167/2021-seeL, de 27 de Maio de 2021.

coNcEdEr, 04 e ½ diárias ao aNdrÉ lUiZ corPES da SilVa, matrícula 
nº 57202046/1, para acompanhar visita técnica e dar suporte administra-
tivo na apresentação do workshop, no município de São Miguel do Guamá/
Pa, no período de 03 a 07/06/2021. ordenador: arlindo Penha da Silva.

Protocolo: 661416

Portaria Nº. 165/2021-seeL, de 27 de Maio de 2021.
coNcEdEr, 02 e ½ diárias ao servidor lairSoN da cUNHa faro, ma-
trícula nº 57190527/2, para realizar fiscalização do termo de fomento nº 
13/2021, no município de abaetetuba/Pa, no período de 11 a 13/06/2021. 
ordenador: arlindo Penha da Silva.

Protocolo: 661407
Portaria Nº 164/2021-seeL, de 27 de Maio de 2021.

coNcEdEr, 05 e ½ diárias ao servidor aNdrÉ lUiZ corPES da SilVa, 
matrícula nº 57202046/1, para acompanhar visita técnica e dar suporte na 
apresentação de workshop, no município de redenção – Pa, no período de 
09 a 14/06/2021. ordenador: arlindo Penha da Silva

Protocolo: 661404
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

FÉrias
.

Portaria Nº 092/GePs/setUr de 18 de Maio de de 2021
foram conferidas pelo titular do órgão, através da Portaria 079/2012, publi-
cada no doE 32.261 de 16/10/2012; coNSidEraNdo a programação de 
férias desta SETUr para ano de 2021; rESolVE: conceder férias regula-
mentares aos servidores conforme abaixo descrito:

NoME MaTricUla carGo EXErcÍcio PErÍodo dE fÉriaS

andrey cássio de Souza 

Pimentel
57206530/5 coordenador 2020/2021 01/06/2021a 30/06/2021

antônio Epifânio dos Santos 55589043/1 assistente de Gestão em Turismo 2020/2021 07/06/2021 a 06/07/2021 

Heliane costa Esteves 2013827/1 assistente de Gestão em Turismo 2019/2020 01/06/2021 a 15/06/2021

Julio cezar Teixeira Borcem 54196760/1 Motorista 2020/2021 17/062021 a 16/07/2021

lais Teixeira da Silva Pelaes 5953671/1 Gerente 2020/2021 01/06/2021a 30/06/2021

Marcia Sueli castelo Branco 

Bastos
54190561/2 Técnica de P. Gestão em Turismo 2019/2020 01/06/2021a 30/06/2021

Maria Pereira Sousa 2014157/1 Técnica de P. Gestão em Turismo 2020/2021 14/062021 a 04/07/2021

regina Elizabeth carvalho 

dos Santos
3225631/1 Economista 2020/2021 17/06/2021 a 16/07/2021

reinaldo Mendes rogério 5839688/2 assessor 2020/2021 07/06/2021 a 06/07/2021 

rogério damasceno ribeiro 54196757/1 auxiliar operacional 2020/2021 01/06/2021a 30/06/2021

Ultimo augusto correa de 

Miranda
55589514/1 Técnica de P. Gestão em Turismo 2019/2020 14/06/2021a 28/06/2021

alBiNo JoSÉ da SilVa BarBoSa. diretor de administração e finanças
Protocolo: 661401

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 310/21/GGP/dPG, eM 25 de Maio de 2021.
considerando o Processo nº 2021/560569
rESolVE: conceder licenças prêmios regulamentares aos: dEfENSo-
rES PÚBlicoS: roSiNEi rodriGUES da SilVa caSTro, id funcional: 
3085015, P.a 10/13, 01/06/2021 a 30/06/2021, 30 dias; lUiZ PaUlo dE 
alBUQUErQUE fraNco, id funcional: 3084230, P.a 12/15, 02/06/2021 a 
01/07/2021, 30 dias; VErENa MaUES fidalGo, id funcional: 55589062, 
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P.a 13/16, 16/06/2021 a 15/07/2021, 30 dias. SErVidorES PÚBlicoS: 
Maria do Socorro GUiMaraES dE SoUZa, id funcional: 5134560, P.a 
14/17, 02/06/2021 a 01/07/2021, 30 dias; riZoMar daNiEl caSTro, id 
funcional: 3084272, P.a 01/04, 02/06/2021 a 01/07/2021, 30 dias; iWa-
NdEr lEliS dE aSSiS, id funcional: 6121250, P.a 14/17, 01/06/2021 a 
30/06/2021, 30 dias; Maria dE NaZarE SalES dE frEiTaS, id funcional: 
3241360, P.a 08/11, 01/06/2021 a 30/06/2021, 30 dias.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral do Estado do Pará

Protocolo: 661688
Portaria Nº 312/2021/GGP/dPG, eM 25 de Maio de 2021.

considerando o PaE nº. 2021/377487.
rESolVE: conceder 60 (sessenta) dias de licença Prêmio ao Servidor Públi-
co BrUNo SiQUEira araÚJo, id funcional nº 57211707/1, referentes aos 
Triênios (2009/2012), com gozo no período de 15/06/2021 a 14/07/2021. 
e (2012/2015), com gozo no período de 15/07/2021 a 13/08/2021.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral do Estado do Pará

Protocolo: 661693

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 302/2021/GGP/dPG, de 13 de Maio de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 8°, Viii e XV, da lei complementar n° 
054, de 07 de fevereiro de 2006, considerando o que consta no PaE nº 
2021/217939, rESolVE:
designar o Servidor Público MarcElo fUrTado PaNToJa, id funcional nº 
5908568, ocupante do cargo em comissão de assessor Nível i daS-3, para 
exercer suas funções junto ao Gabinete da Defensoria Pública-Geral do 
Estado do Pará, a contar de 31.05.2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 656112
Portaria Nº 303/2021/GGP/dPG, de 13 de Maio de 2021.

o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 8°, Viii e XV, da lei complementar n° 
054, de 07 de fevereiro de 2006, considerando o que consta no PaE nº 
2021/217939, rESolVE:
designar o Servidor Público lUiZ carloS MorEira fariaS JUNior, id 
funcional nº 57227037, ocupante do cargo em comissão de coordenador 
de Administração DAS-3, para exercer suas funções junto à Diretoria Ad-
ministrativa e financeira da defensoria Pública do Estado do Pará, a contar 
de 31.05.2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 656113

errata
.

Portaria Nº 315/2021-GGP-dPG, de 27 de Maio de 2021. o 
dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo artigo 8°, inciso Viii, da lei complementar n° 54, 
de 7 de fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/528999. 
RESOLVE: Por motivo de incorreção, retificar o período de gozo de férias 
da Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará, MÔNica PalHETa 
fUrTado BElÉM diaS, id. funcional: 5832080/ 2, referente ao aquisitivo 
(2020/2021), publicado na PorTaria Nº 311/2021-dPG, de 25/05/2021. 
doe nº 34.596, de 27/05/2021, nos termos seguintes: onde se lê: com 
gozo fracionado, nos períodos de 17/07/2021 a 28/07/2021 – 12 dias 
e 10/01/2022 a 27/01/2022 – 18 dias. leia-se: com gozo fracionado, 
nos períodos de 14/07/2021 a 23/07/2021 – 10 dias e 10/01/2022 a 
29/01/2022 – 20 dias.
Joao PaUlo carNEiro GoNcalVES lEdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 661643

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de reaBertUra de LicitaÇÃo
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico SrP, JUlGaMENTo: MENor PrEÇo 
Por loTE/GrUPo.
Número: 011/2021-dPE/Pa
Processo nº: 2021/144281 – dPE/Pa.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa 
jurídica especializada na prestação de serviços de natureza continuada 
com mão de obra exclusiva para os cargos de: recepcionista e Secretário 
Nível Médio i, para atender as necessidades da defensoria Pública do Es-
tado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no termo de referência, anexo i do Edital.
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: licitacao@defensoria.
pa.def.br.
Edital a partir de: 31/05/2021. local de abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 16/06/2021 Hora da abertura: 10h00min (Horário de 
Brasília). responsável pelo certame: Eduardo Tathuhiro Nakata. ordena-
dor: João Paulo carneiro Gonçalves ledo - defensor Público Geral do Es-
tado do Pará.

Protocolo: 661758

oUtras MatÉrias
.

ato Nº 04, de 13 de Maio de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 54, de 7 
de fevereiro de 2006, tendo em vista o que consta no PaE nº 2020/16770; 
rESolVE:
i - Exonerar, MarcElo fUrTado PaNToJa, id funcional nº 5908568, do 
cargo de coordenador de administração daS-3, a contar de 31.05.2021.
ii - Exonerar, lUiZ carloS MorEira fariaS JUNior, id funcional nº 
57227037, do cargo de assessor Nível i daS-3, a contar de 31.05.2021.
iii - Nomear, MarcElo fUrTado PaNToJa, id funcional nº 5908568, 
para exercer o cargo em comissão de assessor Nível i daS-3, a contar de 
31.05.2021.
iV - Nomear, lUiZ carloS MorEira fariaS JUNior, id funcional nº 
57227037, para exercer o cargo em comissão de coordenador de admi-
nistração daS-3, a contar de 31.05.2021.
João Paulo carneiro Gonçalves lédo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 656109
Portaria Nº 314/2021/GGP/dPG, de 27 de Maio de 2021.

o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii, da lei complementar n° 054, de 07 
de fevereiro de 2006, c/c art. 13, da lei N° 8.107, de 19 de fevereiro de 
2015, rESolVE:
Conceder Gratificação de Função, no padrão FG 3 – DP, à Servidora Pública 
MariaNa STHEl fraNciSQUETo, id. funcional nº 57201223, ocupante do 
cargo de Analista de Defensoria Pública, para chefiar a Gerência de Gestão 
de Pessoas – GGP, a contar de 1º de junho de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 661455
ato Nº 39, de 28 de Maio de 2021.

o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 
54, de 7 de fevereiro de 2006, tendo em vista o que consta no PaE nº 
2021/511670; rESolVE:
Exonerar, MariaNa STHEl fraNciSQUETo, id. funcional no 57201223, 
do cargo em comissão de oficial dE GaBiNETE, código daS-dEfPUB, a 
contar de 1º de junho de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 661450
Portaria Nº 316/2021/GGP/dPG, de 28 de Maio de 2021.

o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 8°, i e Viii, da lei complementar n° 054, de 07 de fevereiro 
de 2006; considerando o Art. 137 § 1º, alínea “a”, da Lei nº 5.810/94 
(regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Pará); considerando a 
natureza dos trabalhos desenvolvidos na Gerência de Gestão de Pessoas, 
considerando os termos da PorTaria Nº 230/2021/GGP/dPG, de 03 de 
maio de 2021; e tendo em vista que a substituição da Gratificação do 
Tempo integral não acarretará aumento de despesa; rESolVE:
CONCEDER Gratificação por Tempo integral - GTi, de que trata o art. 137 
da lei nº 5.810/94, no percentual de 70% (setenta por cento), à servido-
ra pública MariaNa STHEl fraNciSQUETo, id. funcional nº 57201223, 
ocupante do cargo de Analista de Defensoria Pública, a contar 1º de junho 
de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 661451
adeNdo X ao editaL de correiÇÃo ordiNÁria 

do 1º seMestre de 2021
considerando o bandeiramento do Estado do Pará na cor amarela, 
conforme aduz o decreto Estadual nº. 800/2020, bem como a PorTaria 
Nº. 008/2021-GaB/dPG, de 29/01/2021, publicado no doE nº. 34.478 de 
02/02/20221, referente à prevenção de contágio pelo coronavírus;
considerando o disposto no art. 50, § 3º do regimento interno da defen-
soria Pública (resolução 162/2016 cSdP);
 faz saber que:
a correição aprazada para o período de 01 a 04/06/2021 no Núcleo regio-
nal do Lago Tucuruí, fica transferida para período oportuno a ser definido.
Belém/Pa, 28 de maio de 2021.
cÉSar aUGUSTo aSSad
corregedor Geral dP/Pa

Protocolo: 661615
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JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

 

PorTaria ProcESSo coMarca/dEParTaMENTo SUPrido fiNalidadE

ElEMENTo dE dESPESa

ToTal

PEriodo dE aPlicaÇÃo

PrESTar 
coNTaS aTÉ

combustivel consumo
Transp./ 
locom.

Pessoa
fisica

Pessoa
Juridica daTa 

iNicial daTa fiNal339030 339030 339033 339036 339039

650 Pro202101470 PorTo dE MoZ
carloS EdUardo 
alVES carTaXo 

rodriGUES
ESTUdo Social 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 1.060,00 13/05/21 11/06/21 26/06/21

651 Pro202101472 oEiraS do Pará fraNciSco dE Mo-
raES MoNTEiro SESSÃo dE JÚri 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 650,00 13/05/21 11/06/21 26/06/21

652 Pro202101478 alTaMira JoSE rodriGo 
KEMPNEr

MaNUTENÇÃo 
PrEdial 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 13/05/21 11/06/21 26/06/21

653 Pro202101482 iTaiTUBa EliEl da rocHa 
SilVa ViSiTa TÉcNica 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 12/05/21 10/06/21 25/06/21

654 Pro202101487 MaraBá 3ª Vara daNilo SaMico 
rEGo diliGÊNciaS 0,00 1.105,00 0,00 0,00 0,00 1.105,00 18/05/21 16/06/21 01/07/21

655 Pro202101488 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia dE 
SoUSa aGUiar diliGÊNciaS 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 18/05/21 16/06/21 01/07/21

656 Pro202101490 SoUrE HEroNildES Mar-
QUES BarBoSa diliGÊNciaS 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 18/05/21 16/06/21 01/07/21

657 Pro202101492 BraGaNÇa SaUlo SaraTY dE 
oliVEira ViSToria TÉcNica 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 14/05/21 12/06/21 27/06/21

658 Pro202101498 alENQUEr aNToNio doS 
SaNToS BaTiSTa ViSToria TÉcNica 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 18/05/21 16/06/21 01/07/21

659 Pro202101500 MaraBá 3ª Vara daNilo SaMico 
rEGo diliGÊNciaS 0,00 1.180,00 0,00 0,00 0,00 1.180,00 18/05/21 16/06/21 01/07/21

660 Pro202101501 BraGaNÇa SaUlo SaraTY dE 
oliVEira SESSÃo dE JÚri 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 18/05/21 16/06/21 01/07/21

661 Pro202101502 MaraBá 3ª Vara daNilo SaMico 
rEGo SESSÃo dE JÚri 0,00 1.180,00 0,00 0,00 0,00 1.180,00 18/05/21 16/06/21 01/07/21

662 Pro202101505 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia dE 
SoUSa aGUiar diliGÊNciaS 0,00 1.175,00 0,00 0,00 0,00 1.175,00 18/05/21 16/06/21 01/07/21

663 Pro202101506 PraiNHa ElZaNY Mafra 
fEiToSa diliGÊNciaS 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 18/05/21 16/06/21 01/07/21

664 Pro202101507 PraiNHa ElZaNY Mafra 
fEiToSa diliGÊNciaS 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 18/05/21 16/06/21 01/07/21

665 Pro202101517 SoUrE HEroNildES Mar-
QUES BarBoSa SESSÃo dE JÚri 330,00 0,00 150,00 0,00 0,00 480,00 18/05/21 16/06/21 01/07/21

666 Pro202101518 caSTaNHal iNEZ TriNdadE 
NUNES SESSÃo dE JÚri 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 18/05/21 16/06/21 01/07/21

667 PaPro202101519 alTaMira SaNdra da SilVa 
ViEira SESSÃo dE JÚri 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,00 18/05/21 16/06/21 01/07/21

668 Pro202101529 MUaNá JailSoN dE JESUS 
SoarES TaVarES SESSÃo dE JÚri 0,00 0,00 881,00 0,00 0,00 881,00 18/05/21 16/06/21 01/07/21

669 Pro202101532 SÃo doMiNGoS do caPiM
rENaN GaBriEl 

NaSciMENTo 
GoMES

SESSÃo dE JÚri 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00 18/05/21 16/06/21 01/07/21

670 Pro202101545 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia dE 
SoUSa aGUiar SESSÃo dE JÚri 0,00 690,00 0,00 0,00 1.602,00 2.292,00 20/05/21 18/06/21 03/07/21

671 Pro202101541 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia dE 
SoUSa aGUiar ESTUdo Social 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 19/05/21 17/06/21 02/07/21

672 Pro202101542 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia dE 
SoUSa aGUiar ESTUdo Social 0,00 1.175,00 0,00 0,00 0,00 1.175,00 19/05/21 17/06/21 02/07/21

673 Pro202101543 aNaJáS daNiEl ViEira 
corrEa diliGÊNciaS 3.050,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 4.050,00 19/05/21 17/06/21 02/07/21

674 Pro202101546 SaNTarEM iraN JoSE rodri-
GUES JUNior SESSÃo dE JÚri 0,00 0,00 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00 24/05/21 22/06/21 07/07/21

675 Pro202101548 MaracaNÃ
HUGo PorTEla 
coSTa SaNToS 

filHo

SErViÇo dE 
EScolTa 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

676 Pro202101549 aBaETETUBa Maria lUiSa Pi-
NHEiro SoarES diliGÊNciaS 0,00 36,00 0,00 540,00 189,00 765,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

677 Pro202101550 ÓBidoS SalETE cardoSo 
TENorio PEdroSo ESTUdo Social 0,00 1.025,00 0,00 0,00 0,00 1.025,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

678 Pro202101551 caPaNEMa SHaKira criSTiNa 
riBEiro da SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 0,00 710,00 0,00 0,00 710,00 24/05/21 22/06/21 07/07/21

679 Pro202101553 XiNGUara floriaNo diaS 
dE liMa SESSÃo dE JÚri 40,00 54,00 0,00 616,00 0,00 710,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

681 Pro202101559 ToMÉ-aÇU YUriKa ToKUHaSHi 
oTa  0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

682 Pro202101557 PraiNHa ElZaNY Mafra 
fEiToSa  0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

683 Pro202101558 JUiZado ESPEcial cÍVEl E criMi-
Nal dE ParaUaPEBaS

aNdrEa rEGiNa 
dE JESUS BarroS 

rodriGUES
 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 20/05/21 18/06/21 03/07/21

684 Pro202101562 SÃo JoÃo do araGUaia JoBSoN SaNToS 
coSTa  57,00 36,00 0,00 572,00 0,00 665,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21
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.

oUtras MatÉrias
.

685 Pro202101563 ParaGoMiNaS Vara criMiNal SHirlEY aNdrEY 
liMa da SilVa  0,00 1.010,00 0,00 0,00 0,00 1.010,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

686 Pro202101564 iTUPiraNGa Jair fraNciSco 
ViEira aGUirra  55,00 102,00 0,00 1.293,00 0,00 1.450,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

687 Pro202101565 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia dE 
SoUSa aGUiar  0,00 1.480,00 0,00 0,00 0,00 1.480,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

688 Pro202101566 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia dE 
SoUSa aGUiar  0,00 1.305,00 0,00 0,00 0,00 1.305,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

689 Pro202101567 aBaETETUBa Maria lUiSa Pi-
NHEiro SoarES  0,00 39,00 0,00 560,00 196,00 795,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

690 Pro202101568 rEdENÇÃo JoSE orlaNdo dE 
SoUSa  64,00 1.016,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

691 Pro202101569 aBaETETUBa SilVaNa aZEVEdo 
SaNToS  180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

692 Pro202101570 aBaETETUBa SilVaNa aZEVEdo 
SaNToS  70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

693 Pro202101571 SEcrETaria dE ENGENHaria E 
arQUiTETUra

carloS alBErTo 
MaGalHÃES BrEM-

GarTNEr
 0,00 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.000,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

694 Pro202101572 ÓBidoS PoJUcÃ HENriQUE 
dE caSTro SENa  0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 27/05/21 25/06/21 10/07/21

695 Pro202101573 caSTaNHal 2ª Vara WaldENir SilVa 
corrEa  0,00 865,00 0,00 0,00 0,00 865,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

696 Pro202101574 alTaMira 2ª Vara lUiZ fErNaNdo 
MENdES faVacHo  0,00 50,00 0,00 0,00 985,00 1.035,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

697 Pro202101575 SaNTa iZaBEl do Pará cEliaNa dE NaZarE 
PiNHEiro dE MElo  0,00 30,00 0,00 1.880,00 0,00 1.910,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

698 Pro202101576 MaraBá 3ª Vara daNilo SaMico 
rEGo  0,00 1.255,00 0,00 0,00 0,00 1.255,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

699 Pro202101577 ParaGoMiNaS Vara criMiNal SHirlEY aNdrEY 
liMa da SilVa  0,00 1.165,00 0,00 0,00 0,00 1.165,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

700 Pro202101578 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia dE 
SoUSa aGUiar  0,00 1.215,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

701 Pro202101579 ÓBidoS PoJUcÃ HENriQUE 
dE caSTro SENa  0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

702 Pro202101580 aBaETETUBa VaNESSa criSTiNa 
SoUZa da SilVa  0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

703 Pro202101581 cUrraliNHo carlYlE VicTor 
SaNTaNa PEiXoTo  0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

704 Pro202101582 caPaNEMa JocilENE PiNHEiro 
rodriGUES  350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

705 Pro202101584 rUrÓPoliS carla criSTiNa 
MarialVa caMarGo  41,00 52,00 0,00 1.122,00 60,00 1.275,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

 ToTal 4.882,00 21.755,00 19.331,00 6.583,00 4.032,00 56.583,00  

Protocolo: 661419

extrato da ata de registro de Preço nº. 012/2021/tJPa – Pregão 
020/2021/tJPa // TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará // ob-
jeto: O presente termo tem por objeto o registro de preço para contrata-
ção de empresa transportadora de materiais de consumo - Polo Marabá/
Pa, por um período de 12 meses, conforme condições e exigências esta-
belecidas no termo de referência, anexo i do edital. // Empresa: fraN-
ciSco E. SilVa caPiiSTraNo EirEli-EPP(GrUPo adoNai), inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 01.200.121/0001-40, com sede na cidade de Tu-
curuí, Estado do Pará, à rua cinco, n.º 109, Bairro: Santa Mônica, cEP 
68.455- 220, fone/fax: (94) 98123-0656, 98164-9191 e-mail: grupoa-
donai.comercial@gmail.com // Vigência: início em 11 de maio de 2021 
e término em 11 de maio de 2022 // dotação orçamentária: funcionais 
programáticas: 02.122.1421.8659 / fonte de recursos: 0118; Elemento 
de despesa: 339039 // data da assinatura: 11/05/2021 // responsável 
pela assinatura: débora Moraes Gomes – Secretária de administração do 
TJPa // ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos.

Protocolo: 661528

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 37.125 de 27 de Maio de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 006043/2021,

r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor carloS EdUardo liMa dE MoraES, assessor admi-
nistrativo, matrícula nº 0100924, 08 (oito) dias de Licença Nojo, nos termos 
do artigo 72, inciso iii da lei nº 5.810/94, no período de 17 a 24-05-2021.

Protocolo: 661552
Portaria Nº 37.099, de 27 de Maio de 2021.

a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15, inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 9º da resolução nº 18.768/2015,
coNSidEraNdo o Expediente nº 005301/2021;
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

ENQUadraMENTo aTUal ProGrESSÃo fUNcioNal Hori-
ZoNTal Por aNTiGUidadE

a contar de:
cargo atual cl Nv. cargo Enquadramento cl Nv.

0100405 JoSÉ TUffi SaliM 
JUNior  

auxiliar Técnico de 
controle Externo – 

administrativo
TcE-ca-401

d 01

auxiliar Técnico de 
controle Externo – 

administrativo
TcE-ca-401

d 02 10/05/2021

dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 27 
de maio de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 661496

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 37.095, de 20 de Maio de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 005133/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aládia riTa corrÊa PiNHEiro SoBriNHo, as-
sessor administrativo, matrícula nº 0100952, 30 (trinta) dias de licença 
prêmio, referente ao triênio de 01-02-2016/2019, nos termos do artigo 98 
da lei nº 5.810/94, no período de 01 a 30-07-2021.

Protocolo: 661482
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Portaria Nº 37.094, de 20 de Maio de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 005472/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoÃo carloS SoarES, auxiliar Técnico de con-
trole Externo, matrícula nº 0695432, 60 (sessenta) dias de licença prêmio, 
referente aos triênios de 07-02-2017/2020, nos termos do artigo 98 da lei 
nº 5.810/94, no período de 10-05 a 08-07-2021.

Protocolo: 661475

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 37.121, de 27 de Maio de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 178/2021, de 24-
05-2021, protocolizado sob o Expediente nº 006001/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora EliaNa BarroS dE caSTro, auxiliar Técnico de 
controle Externo, matrícula nº 0695580, 15 (quinze) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 07 a 21-05-2021.

Protocolo: 661540
Portaria Nº 37.122, de 27 de Maio de 2021.

a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 179/2021, de 24-
05-2021, protocolizado sob o Expediente nº 006010/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa Socorro QUiNTairoS aMaZoNaS, auditor 
de controle Externo, matrícula nº 0100115, 14 (quatorze) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 11 a 24-05-2021.

Protocolo: 661550
Portaria Nº 37.120, de 27 de Maio de 2021.

a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 177/2021, de 24-
05-2021, protocolizado sob o Expediente nº 005999/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora PriMÊNia SUElENa NUNES cHaMa, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0612782, 30 (trinta) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 85 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo 06/05 a 04/06/2021.

Protocolo: 661523
Portaria Nº 37.124, de 27 de Maio de 2021.

a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 164/2021, de 19-
05-2021, protocolizado sob o Expediente nº 005840/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor lUciVal corrEa dE MElo JUNior, Técnico auxi-
liar de controle Externo, matrícula nº 0100208, 07 (sete) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 05 a 11-05-2021.

Protocolo: 661515
Portaria Nº 37.123, de 27 de Maio de 2021.

a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 163/2021, de 19-
05-2021, protocolizado sob o Expediente nº 005828/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor roGÉrio dE aSSiS TEiXEira, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101682, 05 (cinco) dias de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 03 
a 07-05-2021.

Protocolo: 661501

.

.

oUtras MatÉrias
.

o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão Virtual do 
dia 31 de maio de 2021, tomou a seguinte decisão:

resoLUÇÃo N.º 19.268
(Processo n.º 52362-7/2020)
assunto:  Medida cautelar liminar, nos autos da representação apresen-
tada pela empresa liMPar liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda. em face de 
supostas irregularidades no Pregão Eletrônico n.º 006/2020, realizado pela 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços de agente de portaria, 
a serem executados nos diversos postos localizados nas dependências das 
unidades da Secretaria de Estado de Educação.
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(art. 191, § 3º, do regimento interno)
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamen-
to no art. 88, e no art. 89, inciso iii, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012:

1)deferir a medida cautelar, determinando que a Secretaria de Estado 
de Educação se abstenha de contratar com arrimo na ata de registro de 
preços decorrente do certame licitatório regido pelo Pregão Eletrônico nº 
006/2020;
2)Suspender a execução e, consequentemente, qualquer pagamento dele ad-
vindo, caso algum contrato já tenha sido firmado em função da referida ata;
3)determinar o prazo de 15 (quinze) dias para que a Secretaria de Estado 
de Educação informe as medidas adotadas e, querendo se pronuncie em 
relação às ilegalidades mencionadas, bem como apresente outras informa-
ções que julgar necessárias.

NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto Nº 097-c/2021
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a Empresa SECO-
VEl – SErViÇo dE coNSTrUÇÃo ciVil lTda. (cNPJ: 02.428.439/0001-
45), na pessoa de seu representante legal, de que no dia 02.06.2021, às 
09h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão Virtual o Processo 
nº. 515537/2007, que trata da Prestação de contas da PrEfEiTUra MUNi-
ciPal dE TUcUMÃ, em face do convênio SEPof nº 333/2006, tendo como 
relator o Excelentíssimo conselheiro cipriano Sabino de oliveira Junior.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 261- 
a c/c o art. 177 do regimento do TcE-Pa, o (a) interessado (a) poderá 
produzir Sustentação Oral por ocasião do referido julgamento, devendo, 
entretanto, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, formalizar 
requerimento com assinatura digital e preencher o formulário eletrônico 
disponibilizado no Portal do TcE-Pa, na rede mundial de computadores 
(internet).
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 28 de maio de 2021.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 661504
resoLUÇÃo Nº 19.272

(Processo nº Tc/003917/2021)
dispõe sobre a instituição do Teletrabalho no âmbito do Tribunal de contas 
do Estado do Pará
o Tribunal de contas do Estado do Pará (TcE-Pa), no uso de atribuições 
que lhe conferem a constituição federal, a constituição Estadual e a lei 
complementar Estadual nº 081, de 26/04/2012 (lei orgânica do TcE-Pa) e;
considerando a necessidade de aprimorar as medidas de prevenção ao 
contágio pelo coronavírus (covid-19) no âmbito deste Tribunal de contas;
Considerando a necessidade de zelar pelo princípio da eficiência, previsto 
no art. 37 da constituição federal;
considerando a possibilidade de redução de custos operacionais e a 
necessidade de imprimir maior produtividade à instrução de processos de 
fiscalização e a outros trabalhos do TCE-PA;
considerando as vantagens e benefícios diretos e indiretos resultantes do 
teletrabalho para a administração, para o servidor e para a sociedade,
Considerando, finalmente, a manifestação da Presidência, constante da Ata 
nº 5.771, desta data.
rESolVE,        
unanimemente:
art. 1º fica instituído o Teletrabalho no âmbito do Tribunal de contas do 
Estado do Pará, da forma como estabelecido nesta resolução.
caPÍtULo i
disPosiÇÕes Gerais
art. 2º as atividades dos servidores do Tribunal de contas do Estado do 
Pará poderão ser realizadas fora das dependências do TcE-Pa, de forma 
remota, na modalidade de teletrabalho, observadas as diretrizes, os termos 
e as condições estabelecidos nesta resolução.
Art. 3º Para os fins de que trata esta Resolução, entende-se por:
i – teletrabalho: modalidade de trabalho em que o cumprimento da 
jornada pelo servidor pode ser realizado fora das dependências do Tribunal 
de contas, de forma remota, mediante a utilização de tecnologias de 
informação e de comunicação;
ii – unidade: subdivisão administrativa do Tribunal de contas do Estado do 
Pará dotada de gestor (Secretarias, Gabinete da Presidência, Procuradoria, 
corregedoria e ouvidoria);
iii – gestor da unidade: servidor ocupante de cargo em comissão 
responsável pelo gerenciamento da unidade;
IV – chefia da unidade de trabalho: servidor ocupante de função gratificada 
responsável pela gestão da unidade de trabalho ao qual se subordinam 
outros servidores lotados nessa unidade; e
V - unidade de trabalho: subdivisão da unidade, onde o servidor está 
lotado.
art. 4º a utilização da modalidade de teletrabalho consiste numa faculdade 
em função da conveniência do serviço, não caracterizando direito ou dever 
do servidor, sendo restrita às atribuições compatíveis com o trabalho 
remoto, e que, em função da característica do serviço, possibilite mensurar 
objetivamente o desempenho do servidor.
Art. 5º São objetivos do teletrabalho:
i – aumentar a produtividade e a qualidade de trabalho dos servidores;
ii – promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da 
eficiência e da efetividade dos serviços prestados à sociedade;
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iii – promover mecanismos para atrair servidores, motivá-los e 
comprometê-los com os objetivos da instituição;
iV – contribuir para a melhoria de programas socioambientais, com 
diminuição de poluentes e a redução no consumo de água, esgoto, energia 
elétrica, papel e de outros bens e serviços disponibilizados no TcE-Pa;
V – ampliar a possibilidade de trabalho aos servidores com dificuldade de 
deslocamento para as dependências do TcE-Pa;
Vi – possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos servidores;
Vii – estimular o desenvolvimento de talentos, o trabalho criativo e a 
inovação; e
Viii – economizar tempo e reduzir custo de deslocamento dos servidores 
até o local de trabalho.
Parágrafo único. a utilização da modalidade teletrabalho não deve obstruir 
o convívio social e laboral, a cooperação e a integração do servidor 
participante, incluída a pessoa com deficiência, nem embaraçar o direito 
ao tempo livre.
caPÍtULo ii
dos critÉrios Para a reaLiZaÇÃo do teLetraBaLHo
art. 6º a autorização para a realização de teletrabalho no TcE-Pa observará 
os seguintes requisitos:
I – ser solicitada pela chefia da unidade de trabalho de lotação do servidor, 
mediante registro no Formulário de Planejamento e Acompanhamento de 
Teletrabalho a que se refere o § 1º do art. 7º desta resolução, observada 
a carência do art. 10, § 2º; e
ii – ser autorizada pelos Secretários das unidades, chefe de Gabinete da 
Presidência, Procurador, diretor da ouvidoria ou diretor da corregedoria, 
no âmbito de suas competências, por prazo não superior ao disposto no 
art. 10.
Parágrafo único. a execução de atividades em regime de teletrabalho, sem 
a respectiva autorização, configurará falta não justificada ao trabalho e 
poderá acarretar inassiduidade habitual e abandono de cargo nos termos 
estabelecidos na Lei nº 5.810, de 20 de janeiro de 1994.
art. 7º as atividades de teletrabalho deverão ser previamente acordadas 
entre a chefia da unidade de trabalho e o servidor, com o estabelecimento 
de metas de desempenho, que considerem os produtos esperados, 
respectivos prazos de entrega e cronograma de reuniões para eventual 
revisão e ajustes de metas.
§ 1º as metas de desempenho a serem alcançadas pelo servidor serão 
registradas no Formulário de Planejamento e Acompanhamento de 
Teletrabalho (fPaT - anexo i), e deverão ser, no mínimo, 20% (vinte por 
cento) superiores àquelas estipuladas para os servidores que executarem 
as mesmas atividades nas dependências do TcE-Pa.
§ 2º os trabalhos acordados, nos termos do caput deste artigo, devem ser 
apresentados à chefia da unidade de trabalho pelo servidor em teletrabalho, 
em conformidade com as metas de desempenho e cronograma previamente 
estabelecidos.
§ 3º as metas pactuadas serão avaliadas ao término do período indicado 
no Formulário de Planejamento e Acompanhamento de Teletrabalho, 
não substituindo as avaliações de desempenho do servidor em estágio 
probatório ou em progressão funcional nos sistemas próprios.
§ 4º A chefia da unidade de trabalho deverá se manifestar sobre os 
trabalhos apresentados pelo servidor, em até trinta dias do fim do prazo 
acordado, podendo recusá-los mediante justificativa fundamentada.
§ 5º É vedada a contribuição voluntária ou remunerada de terceiros, 
servidores ou não, para o cumprimento das metas estabelecidas.
§ 6º ao assinar o fPaT, o servidor estará declarando que a instalação na 
qual exercerá suas atividades de trabalho remoto atende às exigências 
ergonômicas, nos termos do art. 15, inciso iX desta resolução.
art. 8º o alcance das metas de desempenho pelos servidores em regime de 
teletrabalho equivalerá ao cumprimento da respectiva jornada de trabalho, 
com frequência integral, e será considerado para todos os fins de direito, 
incluído o auxílio alimentação.
§ 1º Caso o servidor participante do teletrabalho não atinja as metas de 
desempenho inicialmente estabelecidas, deverá apresentar à chefia da 
unidade de trabalho justificativa que fundamente o não atingimento.
§ 2º No caso de ser aceita a justificativa apresentada pelo servidor, ficará 
permitida, a critério da chefia da unidade de trabalho, a concessão do 
complemento da meta.
§ 3º o servidor que não atingir a meta de produtividade estabelecida, de 
forma injustificada por 2 (dois) meses consecutivos ou por 3 (três) meses 
alternados, será excluído do teletrabalho pelo período mínimo de 01 ano, 
devendo o gestor da unidade comunicar o fato à Secretaria de Gestão de 
Pessoas.
art. 9º É vedada a atuação no regime de teletrabalho de servidor que:
i - tenha subordinados;
II - ocupe função gratificada ou cargo em comissão de direção ou chefia;
iii – tenha sofrido penalidade disciplinar nos dois anos anteriores à 
indicação;
iV – tenha retornado ao trabalho presencial por descumprimento aos 
deveres previstos nesta resolução; e
V – cumpra estágio probatório e não tenha completado 1/3 (um terço) do 
período necessário à conclusão do referido estágio.
Parágrafo único. o teletrabalho não exclui a participação do servidor em 
reuniões, cursos ou eventos institucionais.
art. 10. o regime de teletrabalho deverá observar o prazo máximo de 

6 (seis) meses e a limitação da quantidade de servidores, por unidade, 
em até 30% (trinta por cento) de sua lotação efetiva, com exceção da 
Secretaria de controle Externo, que pode chegar a 50% (cinquenta por 
cento) de sua lotação.
§ 1º Será mantida a capacidade plena de funcionamento dos setores em 
que haja atendimento ao público externo e interno.
§ 2º o servidor que tiver cumprido período de teletrabalho, limitado ao 
prazo máximo previsto no caput, deverá cumprir carência, em regime de 
trabalho presencial, por período igual ou superior ao do regime anterior, 
para que possa estar apto a requerer novo interstício de teletrabalho.
art. 11. Na mesma unidade de trabalho, havendo mais de um servidor 
interessado no teletrabalho, terão prioridade os servidores:
I – com deficiência ou mobilidade reduzida;
II – que se encontrem em tratamento médico que demande flexibilidade de 
horário e local de execução de suas tarefas;
III – que tenham filhos, cônjuge ou dependentes com deficiência;
iV – gestantes e lactantes, durante o período de gestação e amamentação;
V – que tenham filhos de até dois anos ou sejam adotantes, até completar 
dois anos de adoção;
Vi – com pais idosos portadores de doença grave, comprovada por meio de 
laudo médico e apresentação de documentos que atestem ser o principal 
responsável pelos cuidados do genitor;
Vii – idosos; e
Viii – que integrem grupo de risco para a covid-19, enquanto perdurar a 
pandemia do SarS-cov-2.
§ 1º as prioridades previstas nos incisos i, ii, iii, iV, Vi e Viii deverão 
ser comprovadas por meio de laudo médico e exames, os quais serão 
submetidos a parecer conclusivo da coordenadoria de Saúde e Qualidade 
de Vida do TcE-Pa.
§ 2º o gestor da unidade promoverá o revezamento, sempre que possível, 
de servidores interessados em participar do teletrabalho.
§ 3º Quando for verificado que o número de requerentes com prioridade 
para o teletrabalho pode gerar extrapolação dos percentuais estabelecidos 
no art. 10, os servidores enquadrados nos incisos ii, Vi e Vii terão 
preferência sobre os demais casos previstos neste artigo.
art. 12. o teletrabalho pode, a qualquer momento, ser interrompido:
I - a critério do gestor da unidade na qual o servidor esteja lotado, no 
interesse da administração;
II - a pedido da chefia da unidade de trabalho do servidor, no interesse da 
administração; e
iii - a pedido do servidor.
caPÍtULo iii
direitos e deVeres dos serVidores
Art. 13. Os efeitos jurídicos do trabalho realizado à distância equiparam-se 
àqueles decorrentes da atividade laboral exercida mediante subordinação 
pessoal e direta nas dependências do TcEPa.
§ 1º as férias, licenças-prêmio, licenças para tratamento de saúde e 
os demais eventos relacionados à vida funcional dos servidores em 
teletrabalho deverão ser formalizados administrativamente, dentro dos 
prazos legais, a fim de assegurar direitos e responsabilidades.
§ 2º serão resguardadas a privacidade do domicílio e as informações de 
contato do servidor frente ao público externo e interno.
art. 14. São deveres do servidor participante do teletrabalho:
I – cumprir a meta de desempenho estabelecida, dentro dos prazos fixados 
e com a qualidade exigida pela chefia da unidade de trabalho ou pelo 
gestor da unidade;
ii - atender às convocações para comparecimento às dependências do 
Tribunal, sempre que houver necessidade da unidade ou interesse da 
administração;
iii - manter os números de telefones de contato permanentemente 
atualizados e os aparelhos telefônicos ativos durante o horário regular de 
funcionamento do TcE-Pa;
iV - consultar diariamente, nos dias úteis, a sua caixa postal individual de 
correio eletrônico institucional;
V – manter a chefia da unidade de trabalho e/ou o gestor da unidade 
informados acerca da evolução do trabalho pactuado, bem como apontar, 
de imediato, eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar 
ou prejudicar a entrega do trabalho;
Vi - disponibilizar minutas do trabalho acordado nos termos previstos no 
art. 7º desta Resolução, para apreciação e orientação da chefia da unidade 
de trabalho, sempre que solicitado;
Vii - gravar os arquivos produzidos em formato compatível com o pacote 
de aplicativos utilizados no TcE-Pa;
VIII - reunir-se periodicamente com a chefia da unidade de trabalho 
para apresentação dos resultados parciais e finais e obter orientações e 
informações, de modo a proporcionar o acompanhamento dos trabalhos e 
a obtenção de outras informações;
iX – providenciar, às suas custas, as estruturas física e tecnológica 
necessárias e adequadas à realização do teletrabalho, não podendo 
valer-se de eventuais deficiências dessas estruturas como escusa para o 
descumprimento das metas acordadas; e
X - preservar o sigilo ou restrição de dados e documentos acessados de 
forma remota, sob pena de responsabilidade, nos termos da legislação 
vigente.
§ 1º Na hipótese do descumprimento dos incisos i, ii e Viii deste artigo, 
o servidor deverá prestar, à chefia da unidade de trabalho, justificativas 
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sobre os motivos que deram causa à situação.
§ 2º Não acolhidas as justificativas a que se refere o parágrafo anterior, o 
servidor não terá o correspondente registro de frequência.
Art. 15. Verificado o descumprimento dos deveres dispostos no art. 14 ou 
em caso de denúncia identificada, o servidor deverá prestar esclarecimentos 
à chefia da unidade de trabalho, que os repassará ao gestor da unidade, o 
qual poderá determinar a imediata suspensão do trabalho remoto.
Parágrafo único. Além da temporária ou definitiva suspensão imediata da 
realização de teletrabalho conferida ao servidor, a autoridade competente 
poderá promover a abertura de procedimento administrativo disciplinar 
para a apuração de responsabilidade.
caPÍtULo iV
deVeres da cHeFia da UNidade de traBaLHo e 
dos Gestores das UNidades
Art. 16. Cabe à chefia da unidade de trabalho do servidor, no que concerne 
ao teletrabalho:
i - indicar ao gestor da unidade, dentre os interessados, os servidores 
que realizarão atividades em regime de teletrabalho, fundamentando a 
escolha, respeitadas as prioridades arroladas neste dispositivo, o princípio 
da impessoalidade e os critérios de comprometimento, habilidades, 
autogerenciamento de tempo e da organização do servidor;
ii – acompanhar e avaliar o trabalho e a adaptação dos servidores em 
regime de teletrabalho;
III – comunicar à Secretaria de Gestão de Pessoas, para fins de registro 
nos assentamentos funcionais, a inclusão e exclusão dos servidores em 
teletrabalho, com a anuência prévia do gestor da unidade;
iV – monitorar e aferir o cumprimento das metas estabelecidas, as quais 
serão estipuladas de forma mensal;
V - dar ciência ao gestor da unidade, na qual o servidor esteja lotado, sobre 
a evolução dos trabalhos, as dificuldades encontradas e outras ocorrências 
que possam impactar o andamento das atividades; e
Vi - propor, ao gestor da unidade, com a devida fundamentação, a 
interrupção de teletrabalho autorizado para o servidor.
Art. 17. São atribuições da chefia da unidade de trabalho, em conjunto com 
o gestor da unidade, acompanhar o trabalho dos servidores em regime de 
teletrabalho, monitorar o cumprimento das metas estabelecidas e avaliar 
a qualidade do trabalho apresentado, bem como informar mensalmente 
os períodos de afastamentos dos servidores à Secretaria de Gestão de 
Pessoas.
art. 18. a Secretaria de Gestão de Pessoas fará o acompanhamento 
de gestores e servidores envolvidos com a modalidade teletrabalho, 
competindo-lhe:
i - proceder à instrução dos requerimentos do teletrabalho;
ii – consignar o registro do teletrabalho nos assentamentos funcionais dos 
participantes; e
iii – disponibilizar no Portal da intranet o nome dos servidores que estão 
atuando em teletrabalho, com atualização mensal.
art. 19. compete à Secretaria de Tecnologia da informação:
i - Viabilizar o acesso remoto aos sistemas institucionais dos servidores 
em regime de teletrabalho, divulgando os requisitos tecnológicos mínimos 
necessários para tal acesso;
ii – Prestar serviço de suporte aos usuários em teletrabalho, exclusivamente 
relacionado ao acesso e ao funcionamento dos sistemas institucionais e 
documentos compartilhados (usuário 30), durante o horário de expediente 
do órgão; e
iii – Manter atualizados os canais de acesso ao serviço de suporte ao 
usuário em teletrabalho e o atendimento aos chamados.
Parágrafo único. Excepcionalmente e por justificada necessidade de 
serviço, a SETiN poderá ser acionada fora do horário de expediente, por 
meio de contato entre os gestores das unidades.
caPÍtULo V
das disPosiÇÕes FiNais
art. 20. durante o período de realização de teletrabalho, o servidor não 
fará jus ao acúmulo e compensação de horas pelo banco de horas.
art. 21. Não caberá pagamento de adicional por prestação de serviços 
extraordinários ou qualquer outro adicional, como o noturno, tampouco 
compensação em horas, para o alcance das metas previamente estipuladas.
art. 22. Em casos de situação de emergência, como o da Pandemia da 
Covid-19, ficarão excetuadas as previsões do art. 7º, § 1º, no que se 
refere ao percentual de 20% (vinte por cento), bem como do art. 10 desta 
resolução, enquanto durar a situação de excepcionalidade.
Art. 23. A não observância dos dispositivos desta Resolução sujeita os 
infratores, isolada ou cumulativamente, a sanções administrativas, civis e 
penais, nos termos da legislação pertinente, assegurados aos envolvidos o 
contraditório e a ampla defesa.
art. 24. os casos omissos serão dirimidos pela Presidência do TcE-Pa.
art. 25. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão 
ordinária Virtual de 26 de maio de 2021.

resoLUÇÃo Nº 19.272
aNeXo i

forMUlário dE PlaNEJaMENTo E acoMPaNHaMENTo dE TElETraBalHo
Solicitamos autorização para que o(a) servidor(a) XXXXXXXXXXXXXXX, matr.: XXXXXXXX, possa realizar Teletrabalho, 

estando devidamente cientificado(a), conforme assinatura neste Formulário, acerca dos direitos e deveres previstos nos 
capítulos iii e iV da resolução nº 19.272/2021, bem como das metas abaixo pactuadas para realização durante o traba-
lho remoto, ficando dispensado(a) de comparecer às dependências do TCE-PA entre os dias XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX.

Unidade de Trabalho:  

Chefia imediata:

Nome Matrícula Telefone e e-mail 

   

Servidor(a) em Teletrabalho:

Nome Matrícula Telefone e e-mail

   

Período de Teletrabalho:  

Metas e produtos pactuados por período

Nº descrição 
Prazo Avaliação da Chefia imediata

início Término Situação¹ acompanhamento da 
situação²

1      

2      

3      

4      

5      

6      

legenda:
Situação¹: concluído no prazo (a); concluído antes do prazo(B); concluído com atraso(c)

acompanhamento da 
situação²:

Observações da chefia imediata acerca do monitoramento da situação da meta e de 
possíveis fatores intervenientes (doença, problemas de rede ou de equipamento, etc), in-
cluindo eventual revisão e ajuste de metas ou determinação de prorrogação de prazo para 
execução da meta, segundo o cronograma de reuniões a ser acordado (art. 7º, resolução 

19.272//2021)
assinaturas eletrônicas:

Protocolo: 661838

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 1300/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo a instauração do procedimento de apuração da responsa-
bilidade da empresa BoM dEMaiS aliMENToS coMErcio EirEli em sua 
atuação no Pregão Eletrônico nº 002/2020-MP/Pa, que originou a arP Nº 
005/2020-MP/PA, cujo objeto consiste no registro de preços para aquisição 
de café, consubstanciado no Processo nº 023/2021-SGJ-Ta (Protocolo SiP 
2200/2021);
coNSidEraNdo que por meio do ofício nº 006/2021/MP-dSG, a chefe da 
divisão de Serviços Gerais deste Órgão Ministerial e o fiscal do contrato 
sugeriram a adoção de providências cabíveis à empresa BoM dEMaiS ali-
MENToS coMErcio EirEli, tendo em vista que a Empresa alegou que não 
poderia cumprir com o preço de café registrado na ata, bem como, em ra-
zão da ausência de apresentação das certidões negativas de débitos com o 
fisco federal, estadual, municipal, trabalhista e FGTS, impedindo a emissão 
de Prd, inviabilizando o Órgão de efetuar a solicitação do fornecimento de 
café para reabastecimento;
coNSidEraNdo que a conduta da empresa caracterizou o descumprimen-
to das obrigações fixadas no item 6, subitens 6.2.1 e 6.2.6, do Termo de 
referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2020-MP/Pa, o que impõe 
à aplicação da penalidade de iMPEdiMENTo dE liciTar E dE coNTraTar 
coM o ESTado do Pará, pelo prazo de 06 (seis) meses, com base no 
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subitem 28.4.1, incisos ii e iV, do Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2020, 
art. 7º da lei federal nº 10.520/2002 e art. 49, do decreto Estadual nº 
534/2020, conforme Parecer Jurídico nº 91/2021-analista Jurídico, emitido 
pela analista Jurídica da atividade de licitações e contratos deste Órgão 
Ministerial;
coNSidEraNdo que, primeiramente, foi expedido o ofício nº 
026/2021-SGJ-Ta/MP/Pa para comunicar a Empresa acerca da instauração 
do processo de penalidade e para assegurar o direito à ampla defesa, con-
tudo, a correspondência retornou ao remetente pelo motivo “mudou-se” e, 
além disso, o Fiscal do contrato informou que já realizou várias tentativas 
de contato telefônico com a empresa, todavia, não obteve êxito, razão pela 
qual foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, no dia 07/05/2021, 
o aviso de instauração de Penalidade, concedendo novamente à Empresa 
prazo para apresentação de defesa prévia, no entanto, não houve mani-
festação da Empresa;
coNSidEraNdo que, por meio do Parecer Jurídico nº 265/2021-analista 
Jurídico, a atividade de licitações e contratos deste Órgão Ministerial, ma-
nifestou-se novamente pela aplicação da sanção de iMPEdiMENTo dE li-
ciTar E dE coNTraTar coM o ESTado do Pará, pelo prazo de 06 (seis) 
meses, considerando que a Empresa BoM dEMaiS aliMENToS coMErcio 
EirEli, não apresentou defesa prévia e, portanto, não houve fatos novos 
que elidissem a sanção indicada;
coNSidEraNdo a supremacia do interesse público e os princípios da lega-
lidade, da razoabilidade e da proporcionalidade;
 r E S o l V E:
i – aPlicar à Empresa BoM dEMaiS aliMENToS coMErcio EirEli, a 
sanção de iMPEdiMENTo dE liciTar E dE coNTraTar coM o ESTado do 
Pará, pelo prazo de 06 (seis) meses, com base no subitem 28.4.1, incisos 
ii e iV, do Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2020, art. 7º da lei federal 
nº 10.520/2002 e art. 49, do decreto Estadual nº 534/2020;
ii - a partir da publicação desta Portaria, abre-se o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis à Empresa para recorrer da decisão de aplicação da penalidade, com 
vista franqueada dos autos na atividade de licitações e contratos do Minis-
tério Público do Estado do Pará, sito à rua João diogo, nº 100, Ed. Sede, 
4º andar, Bairro: cidade Velha, cEP: 66023-090, Belém/Pa;
iii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém/Pa, 27 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 661365

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo
Núm. do Termo aditivo: 1.
Núm. do contrato – 050/2020-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SiSPoNTo TEc-
NoloGia EirEli
Objeto do Contrato: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
equipamentos de controle de acesso.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 
(doze) meses, nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/1993 c/c cláusula 
Nona, item 9.1 do contrato.
data de assinatura: 27/05/2021.
Vigência do aditamento: 27/08/2021 a 26/08/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.  Elemento de 
despesa: 3390-39. fonte de recurso: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 661362
eXtrato de terMo aditiVo

Núm. do Termo aditivo: 1.
Núm. do contrato – 051/2020-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SiSPoNTo TEc-
NoloGia EirEli
Objeto do Contrato: Serviços de suporte técnico do software de gerencia-
mento.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 
(doze) meses, nos termos do art. 57, iV, da lei nº 8.666/1993 c/c cláusula 
Nona, item 9.1 do contrato.
data de assinatura: 27/05/2021.
Vigência do aditamento: 27/08/2021 a 26/08/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.  Elemento de 
despesa: 3390-39. fonte de recurso: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 661363

eXtrato de terMo aditiVo
Núm. do Termo aditivo: 3.
Núm. do contrato – 052/2018-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa lV SErViÇoS dE 
TElEcoMUNicaÇÕES EirEli.
Objeto do Contrato: Prestação de serviço de acesso à internet para a Pro-
motoria de Justiça de São félix do Xingu/Pa
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 
(doze) meses, nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/1993, e art. 24, 
ii da lei nº 8.666/1993 e decreto nº 9.412/2018, c/c cláusula Nona, item 
9.1 do contrato.
data de assinatura: 27/05/2021.
Vigência do aditamento: 06/07/2021 a 05/07/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.  Elemento de 
despesa: 3390-40. fonte de recurso: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 661364

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

sessÃo de coNtiNUidade
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da comissão Permanen-
te de licitação, convoca as empresas licitantes a participarem da sessão 
que dará continuidade à concorrência nº 002/2020-MP/Pa (construção 
da nova sede do MPPA em Canaã dos Carajás), a ser realizada no dia 
02/06/2021, às 11h00, no auditório Natanel leitão, situado à rua João 
diogo, 100, térreo, cidade Velha, Belém-Pa, oportunidade na qual será 
divulgado o resultado da classificação das propostas financeiras.

Protocolo: 661799

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1281/2021-MP/PGJ
 o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o interesse deste Ministério Público em incentivar a inte-
gração entre membros e servidores, valorizar talentos e zelar pelo corpo 
funcional da instituição;
coNSidEraNdo que, por meio do registro de imagens, é possível sensi-
bilizar as pessoas e aferir o talento e a expressão artística do fotógrafo,
coNSidEraNdo o expediente do departamento de recursos Humanos 
protocolizado sob o nº 6052/2021, em 05/05/2021,
r E S o l V E:
Art. 1º Instituir o 5º Concurso de Fotografia do Ministério Público do Estado 
do Pará, edição 2021, com o tema “A vida como ela é”, com a finalidade de 
selecionar as 12 (doze) melhores fotos, nos termos do anexo único desta 
portaria.
Art. 2º A coordenação e a divulgação das fases do certame ficam sob a 
responsabilidade do departamento de recursos Humanos.
art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Belém, 25 de maio de 
2021.

aNeXo ÚNico
reGULaMeNto do 5º coNcUrso de FotoGraFia do MiNistÉ-
rio PÚBLico do estado do ParÁ
A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, com a finalidade de incentivar a 
integração entre membros e servidores e valorizar talentos, lança e torna 
pública a realização do 5º Concurso de Fotografia do Ministério Público do 
Estado do Pará, com o tema “A vida como ela é”, que será regido pelas 
normas contidas neste regulamento.
1. diSPoSiÇÕES PrEliMiNarES
1.1. o concurso tem caráter exclusivamente cultural, não havendo qual-
quer modalidade de sorteio ou pagamento por parte dos participantes, 
dirigido aos membros e servidores do Ministério Público do Estado do Pará.
1.2. Este regulamento será disponibilizado na intranet e outros meios que 
a Procuradoria-Geral de Justiça entender necessários.
1.3. A análise e julgamento das fotografias serão realizados por uma Co-
missão Julgadora, de acordo com as diretrizes constantes deste regula-
mento.
2. da ParticiPaÇÃo
2.1 Poderão participar do concurso de fotografia:
 2.1.1 Membros
 2.1.2 Servidores efetivos
 2.1.3 Servidores comissionados
 2.1.4 Servidores à disposição do Ministério Público do Estado do Pará
2.2 Não poderão participar do concurso de fotografia:
 2.2.1 Servidores efetivos cedidos a outros órgãos ou entidades
 2.2.2 integrantes da comissão Julgadora e os que com eles tenham pa-
rentesco consanguíneo ou afim, na linha reta ou colateral, até o terceiro 
grau
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 2.2.3 Membros e servidores que, de qualquer forma, participem ou inter-
venham na organização do concurso, elaboração das regras ou no sistema 
de votação.
2.3 a participação é individual.
3. da iNscriÇÃo
3.1 O período de inscrição será a partir das 8h do dia 01 de junho de 2021 
até às 17h do dia 30 de junho de 2021.
3.2 as inscrições são gratuitas e feitas exclusivamente pela intranet (no 
link do 5º Concurso de Fotografia do MPPA). A confirmação da inscrição 
será encaminhada ao e-mail institucional, após verificação dos requisitos 
de inscrição.
3.3 Para se inscrever, o candidato deve enviar uma foto em meio digital, 
juntamente com formulário de inscrição, disponíveis no link do Concurso, 
devidamente preenchido.
3.4 Somente será aceita uma fotografia por participante.
3.5 Na ficha de inscrição são campos obrigatórios de preenchimento: ma-
trícula, telefone para contato, e-mail institucional, nome da foto e local que 
foi fotografado.
3.6 Somente serão aceitas fotografias e nas extensões: .png e .jpg (todas 
em minúsculo) e que não contenham acento ou outros caracteres especiais 
no nome do arquivo.
3.7 Será desclassificado o participante que:
 3.7.1 Não preencher as condições estabelecidas neste regulamento;
 3.7.2 Não cumprir o prazo estabelecido no item 3.1;
 3.7.3 deixar de fornecer algum dos dados constantes no formulário de 
inscrição (3.5);
 3.7.4 Inserir dados que o identifique nos campos nome da foto e local que 
foi fotografado;
 3.7.5 apresentar trabalho que exiba a autoria da foto, logomarcas, pu-
blicidade, nomes de pessoas, assinaturas ou quaisquer outras formas de 
identificação;
3.8 No ato da inscrição o participante deverá declarar que leu e está de 
acordo com todos os itens descritos neste regulamento.
3.9 Não haverá qualquer obrigatoriedade do departamento de recursos 
Humanos de comunicar, notificar ou avisar ao participante acerca da sua 
desclassificação.
3.10 cabe à divisão de desenvolvimento de Pessoal gerenciar, receber e 
organizar as inscrições, bem como acompanhar e divulgar o resultado do 
julgamento.
4. dos traBaLHos
4.1 Poderão concorrer os candidatos que enviarem fotografia inédita, de 
sua autoria e sem qualquer manipulação digital (montagem e/ou edição).
4.2 A fotografias podem ser coloridas ou em preto e branco.
4.2 As fotografias enviadas por meio digital deverão estar em formato 
paisagem e ter resolução mínima de 300dpi ou resolução de 1600x1200 
pixels (ou inverso) ou superior, bem como devem permitir ampliações de 
até 30cm x 40cm (ou inverso) ou reduções sem prejuízo de forma ou de-
talhamento, conforme interesse do Ministério Público.
4.3 Fotografias que apresentem imagens de autoria de terceiros, rostos 
de crianças ou adultos, na hipótese de serem escolhidas pela comissão 
julgadora, somente passarão para a fase de votação online caso seja apre-
sentado autorização de divulgação por escrito de todos que possam ser 
identificados na fotografia, juntamente com o formulário de inscrição, con-
forme modelo disponível na página do concurso. Se menor de 18 anos, a 
autorização deve ser dada pelos pais ou representantes legais.
5. do JULGaMeNto
5.1 As fotografias serão submetidas a uma comissão julgadora composta 
por 01 (um) representante da assessoria de imprensa e 2 (dois) servidores 
do Ministério Público do Estado do Pará, indicados pela Procuradoria-Geral 
de Justiça, preferencialmente entre os que possuem alguma capacitação 
na área da fotografia.
5.2 A comissão julgadora analisará as fotos concorrentes quanto à adequa-
ção ao tema proposto (“A vida como ela é”) e local fotografado, eliminando 
de pronto as que não se adequarem.
5.3 A comissão julgará as fotos, atribuindo notas de 01 (um) a 05 (cinco) 
em cada um dos seguintes itens:
 5.3.1 qualidade da imagem;
 5.3.2 originalidade;
 5.3.3 criatividade;
 5.3.4 composição;
 5.3.5 adequação ao tema.
5.4 A comissão julgadora é soberana nas suas decisões, delas não cabendo 
recurso.
5.5 As fotos serão classificadas em ordem decrescente segundo o somató-
rio das notas recebidas.
5.6 Na hipótese de empate, as fotografias de mesma nota serão desempa-
tadas de acordo com a seguinte ordem de critérios: 1) nota qualidade de 
imagem; 2) nota originalidade; 3) nota criatividade; 4) nota composição; 

5) nota adequação ao tema.
5.7 As notas adquiridas na fase de julgamento não terão influência na fase 
de votação online, exceto se houver fotografias com a mesma quantidade 
de votos, quando aquelas serão utilizadas como critério de desempate.
5.8 As 24 (vinte e quatro) fotografias com maior pontuação serão dispo-
nibilizadas na Intranet, no link do Concurso de Fotografia, no período de 
19 a 28 de julho de 2021, para votação dos 12 (doze) melhores trabalhos.
5.9 O resultado do concurso será divulgado no Diário Oficial do Estado, na 
internet, na intranet e comunicado por e-mail institucional aos vencedo-
res.
6. da PreMiaÇÃo
6.1 Os autores das 12 (doze) fotografias selecionadas terão seus trabalhos 
e nomes publicados no calendário ano 2022 do Ministério Público do Estado 
Pará, conforme projeto gráfico a ser desenvolvido pelo Serviço de Artes 
Gráficas. Receberão, ainda, certificados de vencedores do concurso.
6.2 Em data e local oportunos, será realizada uma exposição dos trabalhos 
vencedores.
6.3 a premiação a que alude este regulamento não é extensiva ao concurso 
anterior.
7. das disPosiÇÕes FiNais
7.1 Os participantes do concurso declaram ser de sua autoria a fotografia 
encaminhada, não constituindo plágio ou qualquer violação de direitos de 
terceiros, responsabilizando-se, nas esferas cível e criminal, pelo descum-
primento das normas constantes neste regulamento. ao mesmo tempo, 
cedem e transferem ao Ministério Público do Estado do Pará, sem qualquer 
ônus e em caráter definitivo, todos os direitos de uso sobre a fotografia, 
para divulgação do resultado e outras utilizações por qualquer meio, sem a 
necessidade de notificação, assegurada divulgação da autoria.
7.2 os participantes do concurso declaram que os dados pessoais forneci-
dos na inscrição são verdadeiros.
7.3 os casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria-Geral de Justiça.
Belém, 25 de maio de 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: 660576
resUMo da Portaria N. 003/2021 - MP/PJNt

a ProMoToria dE JUSTiÇa dE NoVa TiMBoTEUa torna pública a ins-
tauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria.
 Instauração de Procedimento Administrativo para subsidiar a fiscalização 
de Políticas Públicas necessárias para o desenvolvimento das Unidades de 
Educação de Nova Timboteua/Pa
Nova Timboteua, 28 de maio de 2021.
PaTricia PiMENTEl raBElo aNdradE
Promotora de Justiça

Protocolo: 661532
resUMo da Portaria N. 002/2021 - MP/PJNt

a ProMoToria dE JUSTiÇa dE NoVa TiMBoTEUa torna pública a ins-
tauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria.
 Instauração de Procedimento Administrativo para subsidiar a fiscalização 
de Políticas Públicas necessárias para o desenvolvimento da delegacia de 
Polícia civil de Nova Timboteua/Pa.
Nova Timboteua, 28 de maio de 2021.
PaTricia PiMENTEl raBElo aNdradE
Promotora de Justiça

Protocolo: 661530
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato da Portaria Nº 24/2021-MP/PJc

o Promotor de Justiça da cidade de colares, rui Barbosa lamim, com am-
paro nas disposições do 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), arts. 2º, § 7º e 10 da resolução nº 
23/2007, do conselho Nacional do Ministério Público e art. 31 da resolução 
nº 007/2019 do colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado 
do Pará, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
000154-352/2021 de Natureza individual para acompanhar a tutela do 
direito individual indisponível à Saúde do adolescente lGPlf, pessoa com 
deficiência, no que concerne ao fornecimento de tratamento fisioterápico 
adequado. Que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de co-
lares, situada na rua dr. Justo chermont, 155- centro, cEP: 68785-000, 
colares-Pará. Telefone: (91) 3461-7180.

Protocolo: 661521
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editaL Nº 002/2021-MP/PJi
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, através da Promotora de 
Justiça de inhangapi – dra . TaTiaNa fErrEira GraNHEN, torna pública 
a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo Nº 002/2021-MP/PJi, 
que se encontra a disposição na sede da Promotoria de Justiça de inhan-
gapi, localizada na avenida São Vicente, 42 – centro – inhangapi - cEP 
68.770-000, Estado do Pará, fone (91) 3809-1237.
instaurante: Ministério Público do Estado do Pará, em conformidade com o 
art. 127, art. 129, ii e iii, da constituição federal.
assunto: acompanhar as visitas e inspeções e adotar as medidas cabíveis 
para proteção dos interesses difusos e coletivos nelas envolvidos.
inhangapi, 28 de maio de 2021
TaTiaNa f. GraNHEN
 Promotora de Justiça de inhangapi

Protocolo: 661555
Portaria ProcediMeNto adMiNistratiVo 

001/2021-MP/3ªPJM
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 3ª Promotora 
de Justiça de Marituba, PriScilla TErEZa dE araÚJo coSTa MorEi-
ra, titular, no uso de suas atribuições de defesa direitos constitucionais 
fundamentais, do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de 
Marituba, vem no pleno uso de suas funções previstas no art. 129, iii, da 
constituição federal de 1988, de acordo com o art. 8º, §1º, da lei nº. 7. 
347/1985, art. 26, i, da lei nº 8.625/1993, com base no art. 54, i, da lei 
orgânica do Ministério Público do Estado do Pará e na resolução 23/2017 
do conselho Nacional do Ministério Público resolve instaurar o presente 
procedimento administrativo :SiMP 002616-025/2020
iNVESTiGado: MUNicÍPio dE MariTUBa
iNTErESSadoS: a aSSociaÇÃo doS TraSPorTES PÚBlicoS MoToTaXi
-aSSTraNSPMoToPará E EliElSoN SidNEY PEdroSa
oBJETo da aPUraÇÃo: apurar e promover coleta de informações e demais 
diligências, no sentido de acompanhar e fiscalizar a regulamentação do 
serviço de mototaxista por parte do Município de Marituba.
PriScilla TErEZa dE araÚJo coSTa MorEira (3ª Promotora de Justiça 
cível e de defesa dos demais direitos constitucionais fundamentais, do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Marituba)

Protocolo: 661549
Portaria ProcediMeNto PreParatÓrio 

02/2021-MP/3ªPJM
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 3ª Promotora 
de Justiça de Marituba, PriScilla TErEZa dE araÚJo coSTa MorEi-
ra, titular, no uso de suas atribuições de defesa direitos constitucionais 
fundamentais, do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de 
Marituba, vem no pleno uso de suas funções previstas no art. 129, iii, da 
constituição federal de 1988, de acordo com o art. 8º, §1º, da lei nº. 7. 
347/1985, art. 26, i, da lei nº 8.625/1993, com base no art. 54, i, da lei 
orgânica do Ministério Público do Estado do Pará e na resolução 23/2017 
do conselho Nacional do Ministério Público resolve instaurar o presente 
procedimento preparatório:SiMP 002390-025/2019
iNVESTiGado: MUNicÍPio dE MariTUBa
iNTErESSadoS: a colETiVidadE / ESTado do Pará – MiNiSTErio PÚ-
Blico do ESTado do Pará
oBJETo da aPUraÇÃo: apurar a possível irregularidades no processo de 
licitação nº 5/20192801-01, na modalidade pregão presencial que resultou 
na contratação da empresa LEF DE SOUSA EIRELE-ME, tendo por objeto a 
aquisição futura e eventual de tubos de concreto para drenagem de águas 
pluviais no município de Marituba/Pa e sua respectiva execução.
PriScilla TErEZa dE araÚJo coSTa MorEira (3ª Promotora de Justiça 
cível e de defesa dos demais direitos constitucionais fundamentais, do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Marituba)

Protocolo: 661541
resUMo da Portaria N. 004/2021 - MP/PJNt

  a ProMoToria dE JUSTiÇa dE NoVa TiMBoTEUa torna pública a ins-
tauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria.
 instauração de Procedimento Administrativo para subsidiar a fiscalização 
de Políticas Públicas necessárias para o desenvolvimento das Unidades de 
Saúde de Nova Timboteua/Pa
Nova Timboteua, 28 de maio de 2021.
PaTricia PiMENTEl raBElo aNdradE
Promotora de Justiça

Protocolo: 661537

editaL Nº 003/2021-MP/PJi
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, através da Promotora de 
Justiça de inhangapi – dra . TaTiaNa fErrEira GraNHEN, torna pública 
a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo Nº 003/2021-MP/PJi, 
que se encontra a disposição na sede da Promotoria de Justiça de inhan-
gapi, localizada na avenida São Vicente, 42 – centro – inhangapi - cEP 
68.770-000, Estado do Pará, fone (91) 3809-1237.
instaurante: Ministério Público do Estado do Pará, em conformidade com o 
art. 127, art. 129, ii e iii, da constituição federal.
assunto:acompanhar a consecução do Plano de atuação da PJ de inhanga-
pi 2020/2021 e adotar as medidas cabíveis.
inhangapi, 28 de maio de 2021
TaTiaNa f. GraNHEN
 Promotora de Justiça de inhangapi

Protocolo: 661559
Portaria Nº 0295/2021-MP/sUB-Ji

a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça fáBia dE MElo foUrNiEr, sem ônus 
para o Ministério Público do Estado do Pará e sem prejuízo de suas atri-
buições originárias, a se deslocar até a cidade de Brasília-DF, a fim de 
participar da Xiii reunião ordinária do conselho deliberativo da coNaMP, 
no período de 24 a 27/5/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 27 de maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 661766
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos

Nº da ata de registro de Preços: 030/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 013/2021-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 de Mesas
data da assinatura: 27/05/2021
Vigência: 31/05/2021 a 31/05/2022
Preços registrados:

iTEM Especificações Técnicas Mínimas fabricante
Marca/modelo Unidade Quant 

Estim.
Preço 

Unitário 

01

MESa – TaMPo rETaNGUlar rEBaTÍVEl, coM rodÍZioS, 
ENfilEiráVEl.

dimensões: 1400 x 600 x 740 mm (lxPxa)
Tampo: rebatível a 90º, de madeira de média densidade 
- MdP de 25 mm de espessura. com suporte articulado e 

sistema de trava automática, acionada por mola e alavanca 
ergonômica em alumínio pintado com tinta epóxi. Todo pro-
cesso de soldagem realizado com solda MIG. Tampo fixado 

à estrutura através de parafusos com buchas metálicas. 
Estrutura/Base: Pés em formato “Y” invertido, confeccionado 

em tubo de aço (secção quadrada ou circular), unidos por 
travessa de aço (secção quadrada ou circular) de forma a 
permitir seu enfileiramento com outras mesas quando os 

tampos estiverem rebatidos, reduzindo o espaço necessário 
para o seu acondicionamento e movimentação. acabamento 

nas extremidades por ponteiras plásticas injetadas. Todo pro-
cesso de soldagem realizado com solda MiG. revestimento: 
Tampo: laminado melamínico de alta resistência na cor argila 
em ambos os lados. Base: pintura eletrostática epóxi na cor 
cinza, sobre tratamento que previna a oxidação. Bordas: re-
tas em todo o perímetro do tampo encabeçadas com fita em 
poliestireno de superfície visível, com espessura de 3mm, na 
mesma cor do tampo, colada por sistema hotmelt. rodízios: 

04 (quatro) rodízios injetados em termoplástico de duplo 
giro, para piso rígido, munidos de trava individual. Tamanho 
60 mm de diâmetro, eixo e sistema de fixação em aço. Blin-
dagem nas rodas, a fim de impedir que os detritos do piso 

entrem em contato com o eixo. Posicionamento dos mesmos 
em distância tal que assegure a estabilidade do móvel. 

Deverá ser apresentado laudo de profissional (engenheiro de 
segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 

devidamente acreditado, atestando que o produto atende aos 
requisitos da Norma regulamentadora Nr-17 (ergonomia) do 

Ministério do Trabalho.

 TEcNo2000/
TEcNo2000/

BrEMEN
 

Und 70 970,00
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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: 661619
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos

Nº da ata de registro de Preços: 029/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 011/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa E 
diaS dE oliVEira lTda (cNPJ nº 06.300.105/0001-42)
Objeto: Registro de Preços para Aquisição, Montagem e Instalação de Pol-
tronas (loTE ii)
data da assinatura: 27/05/2021
Vigência: 31/05/2021 a 31/05/2022
Preços registrados:

loTE ii – SofáS

item Especificação faBricaNTE /
Marca / ModElo Unidade Qtd Valor Unitário 

(r$)

04

Sofá para 01 lugar -
 dimensões aproximadas: 80 x 80 x 83 cm 

(largura x profundidade x altura), Encosto: Em 
almofadas fixas confeccionadas em espuma flexí-
vel de poliuretano com densidade d-26. assento: 

Em almofadas removíveis confeccionadas em 
espuma flexível de poliuretano com densidade 

d-28 e com zíper para retirada do revestimento. 
Armação estrutural: em madeira de refloresta-

mento, seca e imunizada contra cupins e fungos. 
Presença de cintas elásticas e grampos galvani-

zados. forro de acabamento em TNT. Pés: secção 
quadrada, em alumínio. Pastilhas de feltro para 

proteção do piso. revestimento: Partes estofadas 
totalmente revestidas em couro sintético (símile 

couro) na cor preta.
(Certificado de conformidade com a NBR 

15164:2004 – MÓVEiS ESTofadoS – SofáS.)
ProcEdÊNcia: NacioNal 

flEXforM
5ª aVENida

 
Und 20 1.278,74

 

05

Sofá para 02 lugares
dimensões aproximadas: 140 x 80 x 83 cm 

(largura x profundidade x altura) Encosto: Em 
almofadas fixas confeccionadas em espuma flexí-
vel de poliuretano com densidade d-26. assento: 

Em almofadas removíveis confeccionadas em 
espuma flexível de poliuretano com densidade 

d-28 e com zíper para retirada do revestimento. 
Armação estrutural: em madeira de refloresta-

mento, seca e imunizada contra cupins e fungos. 
Presença de cintas elásticas e grampos galvani-

zados. forro de acabamento em TNT. Pés: secção 
quadrada, em alumínio. Pastilhas de feltro para 

proteção do piso. revestimento: Partes estofadas 
totalmente revestidas em couro sintético (símile 

couro) na cor preta.
(Certificado de conformidade com a NBR 

15164:2004 – MÓVEiS ESTofadoS – SofáS.)
ProcEdÊNcia: NacioNal 

flEXforM
5ª aVENida

 
Und 20 1.757,25

06

Sofá para 03 lugares
dimensões aproximadas: 195 x 80 x 83 cm 

(largura x profundidade x altura) Encosto: Em 
almofadas fixas confeccionadas em espuma flexí-
vel de poliuretano com densidade d-26. assento: 

Em almofadas removíveis confeccionadas em 
espuma flexível de poliuretano com densidade 

d-28 e com zíper para retirada do revestimento. 
Armação estrutural: em madeira de refloresta-

mento, seca e imunizada contra cupins e fungos. 
Presença de cintas elásticas e grampos galvani-

zados. forro de acabamento em TNT. Pés: secção 
quadrada, em alumínio. Pastilhas de feltro para 

proteção do piso. revestimento: Partes estofadas 
totalmente revestidas em couro sintético (símile 
couro) na cor preta. Certificado de conformidade 
com a NBr 15164:2004 – MÓVEiS ESTofadoS 

– SofáS.
ProcEdÊNcia: NacioNal

flEXforM
5ª aVENida

 
Und 20 3.263,50

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior
Endereço da contratada: rua Professor augusto, S/N – riozinho, na cidade 
de Bragança – Pa, cEP: 68.600-000,
Telefone/fax: (91) 3425-1266 / 3212-1390, e-mail: norte.moveis@hot-
mail.com /
orcamento_nobilli@hotmail.com

Protocolo: 661627
Portaria Nº 1326/2021-MP/PGJ

o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
3631/2021, em 10/03/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça VaNESSa GalVÃo HErcUlaNo para, 
sem prejuízo de suas atribuições, atuar como 1ª Suplente da Coordena-
doria da região administrativa 12 – região Sudeste iV, a contar de 22/04 
a 31/12/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 28 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Portaria Nº 1327/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
24393/2020, em 18/12/2020,
coNSidEraNdo a resolução nº 006/2014-cPJ, datada de 16/72014, pu-
blicada no d.o.E em 29/7/2014,
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça lUiZ GUSTaVo da lUZ QUadroS para, 
sem prejuízo de suas atribuições, exercer, a função de Coordenador da Re-
gião Administrativa 07 – Região Marajó I, no período de 4/5 a 31/12/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 28 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Portaria Nº 1328/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais; e
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
4865/2021, em 13/4/2021;
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 ANDREA RIBEIRO MOTA, da Gratificação de 
Tempo integral, concedida pela PorTaria Nº 1.397/2007-MP/PGJ, a 
contar de 14/4/2021.
ii - coNcEdEr ao servidor efetivo roNaldo MaGalHÃES dE SoUZa ocu-
pante do cargo de Auxiliar de Administração, Gratificação de Tempo Inte-
gral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da Lei Estadual no 5.810, de 
24/1/1994, a contar de 14/4/2021.
III - DISPENSAR o servidor CESAR ROGERIO SILVA PINTO, da Gratificação 
de Tempo integral, concedida pela PorTaria Nº 7252/2017-MP/PGJ, 
datada de 30/10/2017, publicada no doE de 22/11/2017, a contar de 
14/4/2021.
iV - coNcEdEr ao servidor efetivo EdUardo MENEZES MaToS ocupan-
te do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Gratificação de Tempo Inte-
gral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da Lei Estadual no 5.810, de 
24/1/1994, a contar de 14/4/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 28 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 661751
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MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
dispensa nº 10/2021
data: 24/05/2021
Objeto: Prestação de serviços de sanitização (COVID e outros) e de contro-
le de pragas (dedetização, desratização e descupinização) nas instalações 
deste MPcM
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93
Valor Global: r$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766.339039
fonte: 0101
contratada: HiGiBEl coNTrolE dE PraGaS UrBaNaS
Endereço: rua oliveira Belo, 433, Belém/Pa - cEP 66000-000
cNPJ nº 21.609.716/0001-60
ordenador: Maria inez klautau de Mendonça Gueiros- Procuradora 
Geral do MPcM

Protocolo: 661644

oUtras MatÉrias

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo do coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne00182

Valor Global: r$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais)
data: 25/05/2021
Objeto: Prestação de serviços de sanitização (COVID e outros) e de contro-
le de pragas (dedetização, desratização e descupinização) nas instalações 
deste MPcM
dispensa nº 10/2021/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa: 33903900
fonte: 0101000000
contratada: HiGiBEl coNTrolE dE PraGaS UrBaNaS
Endereço: rua oliveira Belo, 433, Belém/Pa - cEP 66000-000
cNPJ nº 21.609.716/0001-60
ordenador: Maria inez klautau de Mendonça Gueiros- Procuradora 
Geral do MPcM

Protocolo: 661648

.

.

MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BANNACH

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BaNNacH-Pa
aViso de editaL

LeiLÃo PÚBLico Nº 001/2021 (do tiPo Maior LaNce)
a Prefeitura Municipal de Bannach - Pa, por intermédio de sua co-
missão de leilão, nomeada através da portaria nº358/2021, torna públi-
co para conhecimento dos interessados, que realizará o lEilÃo PUBlico 
Nº001/2021, tendo como objeto: Alienação de veículos e de sucatas de 
veículos, maquinas e caminhões inservíveis para o serviços publico do mu-
nicípio de Bannach - Pa, TiPo: Maior laNcE Por iTEM. o leilão aconte-
cerá no dia 18/06/2021 as 10:00 horas, de forma presencial, na sala de 
reunião na avenida Paraná nº27 - centro, cEP: 68.338-000 - Bannach - Pa, 
onde funciona a cPl. o edital estará disponível nos endereços eletrônico: 
https://bannach.pa.gov.br/ e na prefeitura municipal de Bannach - Pa, no 
endereço: avenida Paraná nº27 - centro, cEP: 68.338-000 - Bannach - Pa, 
(Sala da cPl),  no horário de funcionamento das 08:00 as 14:00hs, em 
dias uteis, exceto feriado. Bannach - Pa, 28 de Maio de 2021.

advaldo rodrigues da silva-leiloeiro
Protocolo: 661713

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtrato de terMo aditiVo. 

ESPÉciE: 1º Termo aditivo ao contrato n° 20210081. Espécie: Pregão 
Eletrônico nº 9-068/2020. contratante: Secretaria Municipal de indústria 
comercio E Turismo. contratado: oda dias com. de combustíveis e deri-

vados de Petróleo Ltda Objeto:Aquisição de Combustíveis E Lubrificantes 
automotivos Para atender a Secretaria Municipal de industria comércio e 
Turismo, o presente termo aditivo tem por objetivo a ADITAR O contrato, 
mediante condições estabelecidas. cláusula Primeira - do reequilíbrio Eco-
nômico - Financeiro: O presente termo aditivo tem por finalidade realizar 
o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato nº 2021008, no patamar 
de 28,7%(vinte e oito virgula sete por cento), relativo ao preço unitário da 
gasolina comum.

Protocolo: 661714

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
retiFicaÇÃo 

Na publicação do extrato do 1º termo aditivo da tomada de Preços 
nº 2-003/2020; contrato nº 20201130; Objeto: Construção do Prédio 
da Secretaria Municipal de Planejamento Barcarena/Pa. A Prefeitura Muni-
cipal de Barcarena/Pa, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 
o poder dever de corrigir erros materiais, torna pública a retificação do ex-
trato de aditivo contratual publicado no d.o.U seção 3 pág. 192 e diário 
do Pará pág. B4 em 15 de abril de 2021, nos seguintes termos: oNde se 
LÊ: 1º Termo aditivo ao contrato nº 20201255. Leia-se: 1º Termo aditivo 
ao contrato nº 20201130.

eXtratos de terMos aditiVos 
esPÉcie: 1° Termo aditivo ao contrato n° 20210053. Processo: Pregão 
Eletrônico n° 9-068/2020. contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. 
contratado: oda dias com. de combustível e derivados de Petróleo ltda, 
Cnpj Nº 17.215.056/0002-47. Objeto: Registro de aquisição Para Eventu-
al e Futura Aquisição de Combustíveis E Lubrificantes Automotivos para 
atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Barcarena. o presente 
termo aditivo tem por objetivo ADITAR as seguintes Cláusulas do Contrato, 
mediante condições a seguir estabelecidas. clausula Primeira - do reequi-
líbrio Econômico e Financeiro: O presente termo aditivo tem por finalidade 
realizar o reequilíbrio econômico financeiro do contrato nº 20210053, no 
patamar de 21,16% para Óleo diesel comum, 51,1% para Óleo diesel Ma-
rítimo, 22% para Óleo diesel S10 e 28,7% para Gasolina comum.
esPÉcie: 3° Termo aditivo ao contrato n° 20201227. convite n° 
1-455/2020. contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. contratado: 
Inete Serviços Eireli- Me. O presente termo aditivo tem por objetivo ADI-
Tar as seguintes cláusulas do contrato, mediante condições a seguir esta-
belecidas. clausula Primeira. do acréscimo: o presente termo aditivo tem 
por objetivo realizar o acréscimo de aproximadamente 8,3105%, referente 
ao aditamento de quantitativo, de novos serviços não previstos inicialmen-
te no contrato. clausula Segunda. do Valor. o valor do percentual aditado 
e de 8,3105% perfazendo o valor de r$ 25.197,89, com base no valor 
original do contrato.
esPÉcie: 4° Termo aditivo ao contrato n° 20201076. Tomada de Preços 
n° 2-002/2020. contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. contrata-
do: Madureira Empreendimentos Eireli- Epp, Cnpj Nº 27.708.390/0001-15. 
Objeto: Contratação de Empresa Visando a Execução de Obras e Servi-
ços de Engenharia Para ampliação do centro cultural de Vila do conde, 
Barcarena/Pa. O presente termo aditivo tem por objetivo ADITAR as se-
guintes cláusulas do contrato, mediante condições a seguir estabelecidas. 
clausula Primeira - do Prazo de Execução: o presente termo aditivo tem 
por objetivo a prorrogação do prazo de execução do contrato por mais 60 
(sessenta) dias consecutivos, contados a partir do dia 30/04/2021 até o dia 
29/06/2021. cláusula Segunda: do Prazo de Vigência. o presente termo 
aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência por mais 60 
(sessenta) dias, contados a partir do dia 25/05/2021 até o dia 24/07/2021. 
cláusula Terceira: do acréscimo. o presente termo aditivo tem por ob-
jetivo realizar o acréscimo de aproximadamente 23,8548% referente ao 
aditamento de quantidade, de novos serviços. cláusula Quarta: do Valor. o 
valor percentual aditado e de r$ 111.329,22com base no valor original do 
contrato. cláusula Quinta: dotação orçamentária:02;0218;13 392 0042 
2.045; 4.4.90.51.00; 4.4.90. 51
esPÉcie: 3° Termo aditivo ao contrato n°. 20200706. Processo: Tomada 
de Preços n° 2-011/2020. contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. 
contratado: l E r do Brasil com. e Serviços de construções ltda, cNPJ nº 
132.251.937/0001-81. Objeto: Contratação de Empresa Visando a Execu-
ção de obras e Serviços de Engenharia Para construção de uma Unidade 
Básica de Saúde - Tipo i, no furo do Nazário, ilha das onças, Município 
Barcarena/Pa. O presente termo aditivo tem por objetivo ADITAR as se-
guintes cláusulas do contrato, mediante condições a seguir estabelecidas. 
clausula Primeira- do Prazo de Execução: o presente termo aditivo tem 
por objetivo a prorrogação do prazo de execução do contrato por mais 90 
(noventa) dias consecutivos, contados a partir do dia 24 de maio de 2021 
até o dia 23 de agosto de 2021. cláusula Segunda: do Prazo de Vigência 
- O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de 
vigência por mais 90 (noventa) dias, contados a partir do dia 22 de agosto 
de 2021 até o dia 22 de novembro de 2021.
esPÉcie: 8° Termo aditivo ao contrato n°. 20190533. Processo: con-
corrência n° 3-002/2019. contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. 
Contratado: J M Miranda Construção Civil Ltda, Cnpj Nº 19.726.329/0001-
62. Objeto: Contratação de Empresa Visando a execução de obras e ser-
viços de Engenharia Para construção do complexo comercial no município 
Barcarena/Pa.O presente termo aditivo tem por objetivo ADITAR as se-
guintes cláusulas do contrato, mediante condições a seguir estabelecidas. 
clausula Primeira - do Prazo de Execução: o presente termo aditivo tem 
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por objetivo a prorrogação do prazo de execução do contrato por mais 150 
(cento e cinquenta) dias consecutivos, contados a partir do dia 10 de maio 
de 2021 até o dia 07 de outubro de 2021. cláusula Segunda: do Prazo 
de Vigência - O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do 
prazo de vigência por mais 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir 
do dia 09 de agosto de 2021 até o dia 06 de janeiro de 2022.
esPÉcie: 1° Termo aditivo ao contrato n°. 20200110. Processo: Pregão 
Eletrônico n° 9-068/2020. contratante: Prefeitura Municipal de Barcare-
na. contratado: oda dias com. de combustível e derivados de Petróleo 
Ltda, Cnpj Nº 17.215.056/0002-47. Objeto: Registro de aquisição Para 
Eventual e Futura Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes Automotivos. 
O presente termo aditivo tem por objetivo ADITAR as seguintes Cláusulas 
do contrato, mediante condições a seguir estabelecidas. clausula Primei-
ra- do reequilíbrio Econômico E financeiro: o presente termo aditivo tem 
por finalidade realizar o reequilíbrio econômico financeiro do contrato nº 
20200110, no patamar de 22% para Óleo diesel S10.
esPÉcie: 2° Termo aditivo do contrato N°. 20201227. Processo: convite 
nº 1-455/2020. contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. contra-
tado: Inete Serviços Eireli - Me, Cnpj Nº 24.650.595/0001-99. Objeto: 
contratação de Empresa de Engenharia civil Para construção de Trapiche e 
rampa no Bairro arapari Município Barcarena/Pa. o presente termo aditivo 
tem por objetivo ADITAR as seguintes Cláusulas do Contrato, mediante 
condições a seguir estabelecidas. cláusula Primeira: do Prazo de Vigência 
- O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de 
vigência por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia 21 de maio 
de 2021 até o dia 20/07/2021.
esPÉcie: 3° Termo aditivo ao contrato n°. 20201130. Processo: Toma-
da de Preços n° 2-003/2020. contratante: Prefeitura Municipal de Barca-
rena. Contratado: Transterra Logística e Empreendimentos Ltda, Cnpj Nº 
19.254.583/0001-05. Objeto: Construção do Prédio da Secretaria Munici-
pal de Planejamento de Barcarena/Pa. O presente termo aditivo tem por 
objetivo ADITAR as seguintes Cláusulas do Contrato, mediante condições 
a seguir estabelecidas. clausula Primeira - do Prazo de Execução: o pre-
sente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução 
do contrato por mais 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do dia 
14 de maio de 2021 até o dia 14 de junho de 2021. Cláusula Segunda: Do 
Prazo de Vigência - O presente termo aditivo tem por objetivo a prorroga-
ção do prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias, contados a partir do 
dia 13 de junho de 2021 até o dia 13 de setembro de 2021.
esPÉcie: 1° Termo aditivo ao contrato n°. 20210088. Processo: Pregão 
Eletrônico n° 9-063/2020. contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. 
Contratado: Y M Gorayeb Santos Me, CNPJ nº 29.520.539/0001-53. Objeto: 
registro de Preços Para Prestação de Serviços de Sinalização Horizontal de 
Trânsito Barcarena/Pa. O presente termo aditivo tem por objetivo ADITAR 
as seguintes cláusulas do contrato, mediante condições a seguir estabele-
cidas. clausula Primeira - do acréscimo: o presente termo aditivo tem por 
objetivo realizar o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) referente ao 
aditamento de quantitativo, de novos serviços não previstos inicialmente 
em contratos. cláusula Segunda: dos Preços e dotação orçamentária - ao 
presente termo aditivo é atribuído o valor de r$ 114.800,00com base no 
contrato original. os recursos para cobertura das despesas corresponden-
tes, no exercício financeiro 2021, ocorrerão das seguintes dotações. 02; 
02.23; 04 122 0074 2.084; 3.3.90.39.00;3.3.90.39.99.

Protocolo: 661718

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtratos de terMos aditiVos 

esPÉcie: 2° Termo aditivo ao contrato n° 20190570. Espécie: dispensa 
de licitação n° 7-209/2019. contratante: Secretaria Municipal de assis-
tência Social Contratado: Jose Marcos Da Paixão Rocha Objeto: A Locação 
de Imóvel Para Funcionamento do Projeto “Incluir Para Transformar”. O 
presente termo aditivo tem por objetivo ADITAR a seguinte cláusula da 
carta contrato, mediante condições estabelecidas. cláusula Primeira - da 
Vigência o presente termo aditivo tem como objetivo a renovação de con-
trato por mais 12 (doze) meses consecutivos, contados a partir do dia 11 
de maio de 2021 até o dia 11 de maio de 2021. cláusula Segunda - do 
Valor o valor mensal do contrato será de r$ 1.408,31, para o período de 
12 meses. Portanto o valor total e de r$ 16.899,72 cláusula Terceira - da 
dotação orçamentária 2021 as despesas decorrentes do presente termo 
correrão a conta de seguinte classificação funcional programática e cate-
goria econômica: 12; 12 01; 08.125.0049.2.133;
esPÉcie: 1° Termo aditivo ao contrato N°. 20210071. Processo: Pregão 
Eletrônico n° 9-068/2020. contratante: Secretaria Municipal de assistência 
Social. contratado: oda dias com. de combustível e derivados de Petróleo 
Ltda., Cnpj Nº 17.215.056/0002-47. Objeto: Registro de aquisição Para 
Eventual E Futura Aquisição De Combustíveis E Lubrificantes Automoti-
vos para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Barcarena.o 
presente termo aditivo tem por objetivo ADITAR as seguintes Cláusulas 
do contrato, mediante condições a seguir estabelecidas. clausula Primei-
ra- do reequilíbrio Econômico E financeiro: o presente termo aditivo tem 
por finalidade realizar o reequilíbrio econômico financeiro do contrato nº 
20210071, no patamar de 21,06% para Óleo diesel comum, 22% para 
Óleo diesel S10 e 28,7% para Gasolina comum.
esPÉcie: 1° Termo aditivo ao contrato N°. 20210077. Processo: Pregão 
Eletrônico n° 9-068/2020. contratante: Secretaria Municipal de assistência 
Social. contratado: oda dias com. de combustível e derivados de Petróleo 

Ltda, Cnpj Nº 17.215.056/0002-47. Objeto: Registro De aquisição Para 
Eventual e Futura Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 
para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Barcarena. o pre-
sente termo aditivo tem por objetivo ADITAR as seguintes Cláusulas do 
contrato, mediante condições a seguir estabelecidas. clausula Primeira 
- do reequilíbrio Econômico e financeiro: o presente termo aditivo tem 
por finalidade realizar o reequilíbrio econômico financeiro do contrato nº 
20210077, no patamar de 21,06% para Óleo diesel comum, 22% para 
Óleo diesel S10 e 28,7% para Gasolina comum.

Protocolo: 661716

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtratos de terMos aditiVos 

esPÉcie: 1° Termo aditivo ao contrato n° 20201328. Espécie: Tomada 
de Preçosn° 2-006/2020. contratante: Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Desenvolvimento Social, Contratado: D P Moraes - Me Obje-
to: construção da Escola Santa luzia e reforma da Escola São Marcos e 
construção de um Trapiche na Mesma. o presente termo aditivo tem por 
objetivo ADITAR as seguintes Cláusulas do Contrato, mediante condições a 
seguir estabelecidas. cláusula Primeira - da Execução - o presente termo 
aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução do contrato 
por mais 90 (noventa) dias, contados a partir de 22 de abril de 2021 até o 
dia 21 de julho de 2021.
esPÉcie: 1° Termo aditivo ao contrato n° 20210047. Pregão Eletrônico 
n° 9-068/2020. contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. contrata-
do: oda dias com. de combustível e derivados de Petróleo ltda, cNPJ nº 
17.215.056/0002-47. Objeto: Registro de aquisição Para Eventual e Futura 
Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes Automotivos para atender as 
Secretarias da Prefeitura Municipal de Barcarena. o presente termo aditivo 
tem por objetivo ADITAR as seguintes Cláusulas do Contrato, mediante 
condições a seguir estabelecidas. clausula Primeira - do reequilíbrio Eco-
nômico e Financeiro: O presente termo aditivo tem por finalidade realizar o 
reequilíbrio econômico financeiro do contrato nº 20210047, no patamar de 
21,06% para Óleo diesel comum, 51,1% para Óleo diesel Marítimo, 22% 
para Óleo diesel S10 e 28,7% para Gasolina comum

Protocolo: 661721

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL N.º 009/2021-PP-srP/PMB 
Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e 
eventual prestação de serviços de manutenção predial, preventiva e corre-
tiva, com o fornecimento de materiais necessários, visando ao atendimento 
das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e fundos Municipais 
de Benevides/Pa. data de abertura: 10/06/2021. Hora: 08h00min (horá-
rio local). Pregão Presencial n.º 010/2021-PP-SRP/PMB. Objeto: Registro 
de Preços para contratação de empresa para futura e eventual prestação 
de serviços de recomposição de pavimentação asfáltica (tapa buraco) e 
recapeamento nas vias do Município de Benevides/Pa. data de abertura: 
10/06/2021. Hora: 13h00min (horário local). local: centro integrado de 
conhecimento (cic), situado na rua da constituinte, s/n.º, centro, Bene-
vides/Pa. os editais na íntegra, encontrar-se-ão à disposição para consulta 
e download nos sites www.benevides.pa.gov.br e www.tcm.pa.gov.br. Pre-
gão Eletrônico n.º 011/2021-PE-SRP/PMB. Objeto: Registro de Preços para 
futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de vales-
combustíveis, na forma de bilhete impresso, confeccionados em “papel-
moeda”, pelo período de 12 (doze) meses. Data de abertura: 10/06/2021. 
Hora: 15h00min (horário de Brasília). local de abertura: www.portalde-
compraspublicas.com.br. retirada dos editais: www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, www.tcm.pa.gov.br ou benevides.pa.gov.br. ordenadora de 
despesa: Luziane de Lima solon oliveira - Prefeita Municipal de 
Benevides/Pa.

Protocolo: 661724

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de sUsPeNsÃo 

PreGÃo eLetrÕNicosrP Nº 014/2021 
o Prefeito do Município de cametá, no uso de suas atribuições, torna 
público para conhecimento dos interessados que será SUSPENSo o Pregão 
Eletrônico SrP nº 014/2021 que tem como oBJETo: aquisição de Materiais 
de Higiene E limpeza, para atender a Prefeitura Municipal de cametá. 
Motivo: devido a Medida cautelar do TcM/Pa que determinou a sustação 
do pregão eletrônico. Victor correa cassiano Prefeito Municipal de 
cametá.

Protocolo: 661726
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de ratiFicaÇÃo 

iNeXiGiBiLidade Nº 6/2021-018 
Objeto: Apoio ao evento cultural Corpus Christi, patrimônio cultural ima-
terial do município de capanema. fundamento legal: artigo 31, inciso 
ii e 32 da lei nº 13.019/2014.  Vigência: 01 (um) mês. Valor Global: 
R$ 25.000,00 Ratificação em: 13/05/2021. Francisco Ferreira Freitas 
Neto, Prefeito Municipal.

eXtrato de terMo de FoMeNto 
terMo de FoMeNto Nº 2805001/2021 

iNEX. Nº 6/2021-018. concedente: Município de capanema/Prefeitura 
Municipal. Proponente: Sociedade de obras Sociais da Paróquia Nossa 
Senhora do Perpetuo Socorro com CNPJ nº 05.363.528/0001-49 Objeto: 
Cooperação técnica e financeira para custear o pagamento de despesas 
correntes necessárias para o desenvolvimento do evento cultural e religio-
so do “corpus christi”, evento considerado como patrimônio imaterial do 
Município de capanema. fundamento legal: artigo 31, inciso ii e 32 da lei 
nº 13.019/2014. Vigência: 01 (um) mês. Valor: r$ 25.000,00. assinatura: 
28/05/2021.

Protocolo: 661727

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciaL de caPitÃo PoÇo
eXtrato de reGistro de PreÇos 

registrador: Prefeitura Municipal de capitão Poço; Espécie: ata de 
Registro de Preço nº 007/2021; Objeto: Registro de Preços Para Eventual 
e, futura contratação de Empresa Especializada Para a contratação de Ho-
ras de Serviços Mecânicos Elétricos, lanternagem, Torno e Solda Para Veí-
culos leves e Pesados (Gasolina e diesel); Pregão Eletrônico nº 011/2021; 
Prazo de Vigência da ata: de 01/06/2021 a 01/06/2022; registrados: J J 
K Peças e acessórios automotivos cNPJ: 09.320.499/0001-99. Valor total 
registrado: r$ 2.09.360,00(dois milhões e dezenove mil e trezentos e ses-
senta reais). João Gomes de Lima - Prefeito.

eXtrato de coNtratos 
PreGÃo nº 011/2021 - PMcP - PP - srP, conforme saldo da ata de 
Registro de Preço nº 007/2021. Objeto dos contratos: Registro de pre-
ços para eventual e, futura contratação de empresa especializada para a 
contratação de horas de serviços mecânicos elétricos, lanternagem, torno 
e solda para veículos leves e pesados (gasolina e diesel); coNTraTo Nº 
2021020601. contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço contrata-
do: J J K Peças e acessórios automotivos cNPJ: 09.320.499/0001-99 Valor 
global r$ 450.150,00 (quatrocentos e cinquenta mil e cento e cinquenta 
reais). Vigência 02/06/2021 a 02/06/2022; coNTraTo Nº 2021020602. 
contratante: fundo Municipal de assistência Social. contratado: J J K Pe-
ças e acessórios automotivos cNPJ: 09.320.499/0001-99. Valor global 
r$ 35.475,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos e setenta e cinco reais). 
Vigência 02/06/2021 a 02/06/2022; coNTraTo Nº 2021020603. con-
tratante: fundo Municipal de Saúde. contratado: J J K Peças e acessó-
rios automotivos cNPJ: 09.320.499/0001-99. Valor global r$ 180.780,00 
(cento e oitenta mil e setecentos e oitenta reais). Vigência 02/06/2021 
a 02/06/2022; coNTraTo Nº 2021020604. contratante: fundo Mu-
nicipal de Educação. contratado: J J K Peças e acessórios automotivos 
cNPJ: 09.320.499/0001-99.  Valor global r$ 171.852,00 (cento e setenta 
e um mil e oitocentos e cinquenta e dois reais). Vigência 02/06/2021 a 
02/06/2022; coNTraTo Nº 2021020605. contratante: fUNdEB. contrata-
do J J K Peças e acessórios automotivos cNPJ: 09.320.499/0001-99 Valor 
global r$171.852,00 (cento e setenta e um mil e oitocentos e cinquenta e 
dois reais). Vigência 02/06/2021 a 02/06/2022.

Protocolo: 661728

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL/Pa
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 042/2021/FMs 
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de rou-
parias de uso hospitalar em geral para atender as necessidades das unida-
des de saúde da secretaria municipal de saúde, neste município de casta-

nhal/Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação 
das propostas de preços e etapa de lances no dia 14/06/2021, às 09:00 
horas. o edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/por-
tal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios; www.comprasnet.
gov.br e no e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data 
da publicação. cleonice da costa trindade - Pregoeira/FMs
a PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL, por intermédio da Se-
cretaria Municipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do 
Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP nº 043/2021/PMC, cujo objeto é a Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviço de impressão e confecção de lonas, 
Banners, faixas, Plotters e adesivos, destinado a atender as necessidades 
das diversas secretarias/fundos, Bem como, instituto de Previdência des-
te Município de castanhal/Pa por um período de 12 (doze) meses. a sessão 
pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas 
de Preços e início da etapa de lances no dia 16/06/2021às 09:00 horas. 
o Edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-
transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios e www.comprasnet.gov.br 
e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publi-
cação. sheila Mirian Medeiros Gomes - Pregoeira

Protocolo: 661731

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

MUNicÍPio de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de coNtrato

Processo de Licitação nº 030/2021, Pregão eletrônico nº 025/2021. 
PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte.
coNtrato Nº 150/2021 - Gira TErra locaÇÃo E MiNEraÇÃo - Ei-
rEli, cNPJ: 02.621.647/0001-66, oBJETo: locação de veículos pesados, 
serviço de horas-maquinas, para atender as necessidades das secretarias 
do Município de cumaru do Norte - Pa.  Valor total r$ 522.500,00. Vigên-
cia: de 24/05/2021 até 31/12/2021.
coNtrato Nº 151/2021 - Para cocrEToS E locaÇÕES dE MáQUi-
NaS PESadaS lTda, cNPJ: 03.069.571/0001-70, oBJETo: locação de ve-
ículos leves e pesados, para atender as necessidades das secretarias do 
município de cumaru do Norte - Pa.  Valor total r$ 681.300,00. Vigência: 
de 24/05/2021 até 31/12/2021.
coNtrato Nº 152/2021 - TErra VErMElHa coNSTrUTora E iNcor-
Poradora EirEli, cNPJ: 31.262.722/0001-48, oBJETo: locação de veí-
culos leves e pesados, serviço de horas-maquinas, para atender as neces-
sidades das secretarias do Município de cumaru do Norte - Pa.  Valor total 
r$ 860.500,00. Vigência: de 24/05/2021 até 31/12/2021.
coNtrato Nº 153/2021 - THiaGo dE SoUSa cHaGa EirEli, cNPJ: 
33.543.829/0001-90, oBJETo: locação de veículos leves, para atender as 
necessidades das Secretarias do Município de cumaru do Norte - Pa.  Valor 
total r$ 123.480,00. Vigência: de 24/05/2021 até 31/12/2021.
coNtrato Nº 154/2021 - rEdEMaQ TraNSPorTE E locaÇÃo lTda, 
cNPJ: 40.453.568/0001-82, oBJETo: locação de veículos leves e pesados, 
para atender as necessidades das secretarias do Município de cumaru do 
Norte - Pa.  Valor total r$ 1.151.542,00. Vigência: de 24/05/2021 até 
31/12/2021.

FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte
coNtrato Nº 155/2021 - Gira TErra locaÇÃo E MiNEraÇÃo - EirE-
li, cNPJ: 02.621.647/0001-66, oBJETo: locação de veículos pesados, ser-
viço de horas-maquinas, para atender as necessidades do fundo municipal 
de meio ambiente.  Valor total r$ 244.500,00. Vigência: de 24/05/2021 
até 31/12/2021.
coNtrato Nº 156/2021 - Para cocrEToS E locaÇÕES dE MáQUi-
NaS PESadaS lTda, cNPJ: 03.069.571/0001-70, oBJETo: locação de ve-
ículos pesados, serviço de horas-maquinas, para atender as necessidades 
do fundo Municipal de Meio ambiente.  Valor total r$ 202.900,00. Vigên-
cia: de 24/05/2021 até 31/12/2021.
coNtrato Nº 157/2021 - TErra VErMElHa coNSTrUTora E iN-
corPoradora EirEli, cNPJ: 31.262.722/0001-48, oBJETo: serviço de 
horas-maquinas, para atender as necessidades do fundo municipal de 
meio ambiente.  Valor total r$ 204.500,00. Vigência: de 24/05/2021 até 
31/12/2021.
coNtrato Nº 158/2021 - rEdEMaQ TraNSPorTE E locaÇÃo lTda, 
cNPJ: 40.453.568/0001-82, oBJETo: locação de veículos pesados, para 
atender as necessidades do fundo municipal de meio ambiente do muni-
cípio de cumaru do Norte - Pa.  Valor total r$ 127.500,00. Vigência: de 
24/05/2021 até 31/12/2021.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

Processo nº 021/2021, PreGÃo eLetrÔNico nº 018/2021. ata de 
registro de Preços Nº 041-2021 - SUPErMErcado PErEirao daS Pro-
MocoES lTda, cNPJ: 40.603.590/0001-61. oBJETo: contratação de em-
presa para aquisição parcelada de gêneros alimentícios em geral para ser 
usado na merenda escolar para o consumo de alunos matriculados na rede 
pública de educação. Valor: r$ 1.624.234,70. Vigência: 10/05/2021 a 
10/05/2022. assinatura: 10/05/2021.
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Processo nº 021/2021, PreGÃo eLetrÔNico nº 018/2021. ata de 
registro de Preços Nº 042-2021 - PaUlo fraNciSco dE aBrEU, cNPJ. 
(Mf) nº: 12.593.078/0001-46. oBJETo: contratação de empresa para 
aquisição parcelada de gêneros alimentícios em geral para ser usado na 
merenda escolar para o consumo de alunos matriculados na rede pública 
de educação Valor: r$ 400.000,00. Vigência: 10/05/2021 a 10/05/2022. 
assinatura: 10/05/2021.
Processo nº 021/2021, PreGÃo eLetrÔNico nº 018/2021. ata de 
registro de Preços Nº 043-2021 - J. G. aBadia coMErcio, cNPJ. nº: 
14.912.551/0001-36. oBJETo: contratação de empresa para aquisição 
parcelada de gêneros alimentícios em geral para ser usado na merenda es-
colar para o consumo de alunos matriculados na rede pública de educação. 
Valor: r$ 267.400,000. Vigência: 10/05/2021 a 10/05/2022. assinatura: 
10/05/2021

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
MUNicÍPio de cUMarU do Norte - Pa. Processo nº 022/2021, 
PreGÃo eLetrÔNico nº 019/2021. ata de registro de Preços 
Nº 039-2021 - dEiVid rodriGUES lUSToSa 84004304253, cNPJ: 
22.658.172/0001-90. oBJETo: registro de preços para aquisição parce-
lada de gêneros alimentícios perecíveis (carnes e derivados) e pão de sal 
tipo francês e pão tipo rosca doce, objetivando atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal, secretarias e fundos. Valor: r$ 119.289,00. Vigência: 
10/05/2021 a 10/05/2022. assinatura: 10/05/2021.
Processo nº 022/2021, PreGÃo eLetrÔNico nº 019/2021. ata de 
registro de Preços Nº 040-2021 - SUPErMErcado PErEirao daS Pro-
MocoES lTda, cNPJ n°. 40.603.590/0001-61. oBJETo: registro de pre-
ços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis (carnes 
e derivados) e pão de sal tipo francês e pão tipo rosca doce, objetivan-
do atender as necessidades da Prefeitura Municipal, secretarias e fundos. 
Valor: r$ 154.525,00. Vigência: 10/05/2021 a 10/05/2022. assinatura: 
10/05/2021.

eXtrato de coNtrato
Processo Nº 021/2021, PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2021. Objeto: Con-
tratação de empresa para aquisição parcelada de gêneros alimentícios em 
geral para ser usado na merenda escolar para o consumo de alunos matri-
culados na rede pública de educação do município de cumaru do Norte - Pa 
fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNtrato Nº 137/2021 - SUPErMErcado PErEirao daS ProMoco-
ES lTda, cNPJ. nº: 40.603.590/0001-61. Valor total r$ 1.624.234,70 (um 
milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e 
setenta centavos). Vigência 10/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 138/2021 - PaUlo fraNciSco dE aBrEU, cNPJ. nº: 
12.593.078/0001-46. Valor total r$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 
Vigência 10/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 139/2021 - J. G. aBadia coMErcio, cNPJ. nº: 
14.912.551/0001-36. Valor total r$ 267.400,000 (duzentos e sessenta e 
sete mil e quatrocentos reais). Vigência 10/05/2021 a 31/12/2021. cuma-
ru do Norte, 25 de maio de 2021

eXtrato de coNtrato
Processo Nº 028/2021, PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2021. Objeto: - Ob-
jeto registro de preços para aquisição eventual e futura de kit de gêneros 
alimentícios (cestas básicas) destinados a atender as famílias em situação 
de vulnerabilidade social e emergencial, através do benefício eventual do 
município de cumaru do Norte/Pa, para o exercício de 2021. coNTraTaN-
TE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social
coNtrato Nº 140/2021 - SUPErMErcado PErEirao daS ProMo-
coES lTda, inscrita no cNPJ. (Mf) sob o nº: 40.603.590/0001-61. Valor 
total r$ 59.450,00 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais). 
Vigência 14/05/2021 a 31/12/2021. cumaru do Norte, 25 de maio de 2021

eXtrato de coNtrato
Processo Nº 022/2021, PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2021. Objeto: O 
registro de preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios pere-
cíveis (carnes e derivados) e pão de sal tipo francês e pão tipo rosca doce.
Objetivando atender as necessidades da prefeitura municipal, secretarias 
e fundos.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte.
coNtrato Nº 128/2021 - dEiVid rodriGUES lUSToSa 84004304253, 
cNPJ. nº: 22.658.172/0001-90. Valor total r$ 33.840,00 (trinta e três mil 
oitocentos e quarenta reais). Vigência 10/05/2021 a 31/12/2021.
coNTraTo Nº 133/2021 - SUPErMErcado PErEirao daS ProMocoES 
lTda, cNPJ. nº: 40.603.590/0001-61. Valor total r$ 26.400,00 (vinte e 
seis mil e quatrocentos reais). Vigência 10/05/2021 a 31/12/2021.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
coNtrato Nº 129/2021 - dEiVid rodriGUES lUSToSa 84004304253, 
cNPJ. nº: 22.658.172/0001-90. Valor total r$ 2.685,00 (dois mil seiscen-
tos e oitenta e cinco reais). Vigência 10/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 134/2021 - SUPErMErcado PErEirao daS ProMoco-
ES lTda, cNPJ. nº: 40.603.590/0001-61. Valor total r$ 10.400,00 (dez 
mil quatrocentos reais). Vigência 10/05/2021 a 31/12/2021.

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
coNtrato Nº 130/2021 - dEiVid rodriGUES lUSToSa 84004304253, 
cNPJ. nº: 22.658.172/0001-90. Valor total r$ 47.040,00 (quarenta e sete 
mil e quarenta reais). Vigência 10/05/2021 a 31/12/2021.
coNTraTo Nº 135/2021 - SUPErMErcado PErEirao daS ProMoco-
ES lTda, cNPJ.: 40.603.590/0001-61. Valor total r$ 86.475,00 (oitenta 
e seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais). Vigência 10/05/2021 a 
31/12/2021

FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL
coNtrato Nº 131/2021 - dEiVid rodriGUES lUSToSa
84004304253, cNPJ. nº: 22.658.172/0001-90. Valor total r$ 34.680,00 
(trinta e quatro mil e seiscentos e oitenta reais). Vigência 10/05/2021 a 
31/12/2021.
coNtrato Nº 136/2021 - SUPErMErcado PErEirao
daS ProMocoES lTda, cNPJ. nº: 40.603.590/0001-61. Valor to-
tal r$ 31.250,00 (trinta e um mil duzentos e cinquenta reais). Vigência 
10/05/2021 a 31/12/2021.

FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte e tUrisMo
coNtrato Nº 132/2021 - dEiVid rodriGUES lUSToSa 84004304253, 
cNPJ. nº: 22.658.172/0001-90. Valor total r$ 1.044,00 (um mil e quaren-
ta e quatro reais). Vigência 10/05/2021 a 31/12/2021. cumaru do Norte, 
25 de maio de 2021

Protocolo: 661734
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 
de cUrioNÓPoLis

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: Pregão Presencial Nº 018/2021 - TiPo: Menor Preço por 
item - oBJETo Eventual contratação de empresa para fornecimento de 
artefatos de concreto para uso na construção civil (tubos de concreto para 
drenagem/esgoto e blocos sextavados de concreto para pavimentação), 
para atender a Secretaria Municipal de iinfraestrutura de curionópolis-
Pa- DATA RECEBIMENTO PROPOSTAS: 15 de junho de 2021. HORA: 09:00 
hs – o edital está disponível aos interessados pelo site www.curionópolis.
pa.gov.br – e www.portaldecompraspublicas.com.br – curionópolis, 28 de 
maio 2021 – daniel de Jesus Macedo - Pregoeiro.

Protocolo: 661476

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2021/srP 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
de construção e elétricos em geral, para suprir as necessidades das Se-
cretarias e fundos Municipais vinculados à Prefeitura Municipal de floresta 
do araguaia-Pa. abertura no dia 11/06/2021 ás 08:15hs. Edital na íntegra 
disponível nos endereços eletrônicos:www.portaldecompraspublicas.com.
br, e www.florestadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes, e sala da CPL 
no Prédio da PMfa, das 8:00 às 12:00 horas. cel.: (94) 98405 2640. 
divailton Moreira de souza - Pregoeiro.

Protocolo: 661743

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe-07/2021-FMs 

Data Abertura: 15/06/2021 - Hora: 14h31min. Objeto: registo de preço 
para eventual contratação de empresa para o fornecimento de medicamen-
tos básicos, medicamentos de controle especial, material técnico hospitalar  
e  material  odontológico  para  atender  as  necessidades  da  secretaria 
municipal de saúde do Município de Goianésia do Pará, conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, nos 
termos da lei federal nº 10.520/2002, lei federal 8.666/1993, decreto 
federal nº 10.024/19 de 20 de setembro de 2019 e suas alterações pos-
teriores. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no portal da 
transparência do Município de Goianésia do Pará, Mural de licitações - TcM/
Pa, E-mail, cplpmgp@gmail.com - cPl e/ou no site www.portaldecompras-
publicas.com.br. tamires Mendes Nascimento. Pregoeira.

PreGÃo eLetroNico: Nº Pe-10/2021-PMGP 
Data Abertura: 14/06/2021 - Hora: 09h31min. Objeto: registro de preços 
para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios novos de ve-
ículos leves para manutenção preventiva e corretiva da frota Municipal de 
Goianésia do Pará, com a finalidade de suprir as necessidades das secreta-
rias municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das no edital e seus anexos, nos termos da lei federal nº 10.520/2002, lei 
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federal 8.666/1993, decreto federal nº 10.024/19 de 20 de setembro de 
2019 e suas alterações posteriores. o Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no portal da transparência do Município de Goianésia do Pará, 
Mural de licitações - TcM/Pa, E-mail, cplpmgp@gmail.com - cPl e/ou no 
site www.portaldecompraspublicas.com.br. tamires Mendes Nascimen-
to. Pregoeira.

Protocolo: 661744

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2021-Pe/srP
a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, TorNa PÚBlico a 
TodoS oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo 
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE cÂMara rEfriGErada Para coNSErVaÇÃo dE iMUNoBioloGicoS, 
coNforME EMENda ParlaMENTar, ViSaNdo aTENdEr aS dEMaNdaS 
da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E SaNEaMENTo dE iPiXUNa do 
Pará. a abertura será no dia 14/06/2021, as 08:30 horário de Brasília 
www.portaldecompraspublicas.com.br, informações e-mail: licitacao@ipi-
xunadopara.pa.gov.br.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2021-Pe/srP

a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, TorNa PÚBlico a 
TodoS oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo 
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE aMBUlÂNcia coNforME EMENda ParlaMENTar, ViSaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SáUdE E SaNEaMEN-
To dE iPiXUNa do Pará. a abertura será no dia 14/06/2021, as 14:15 
horário de Brasília www.portaldecompraspublicas.com.br, informações 
e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

Protocolo: 661745

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 039/2021-Pe

Processo adMiNistratiVo Nº 051/2021
Objeto: Aquisição de pães para atender a demanda do Fundo Municipal de 
Educação, fundo Municipal de assistência Social, fundo Municipal de Saú-
de e Município de itaituba. Tipo: Menor preço por item. data de abertura: 
11/06/2021, as 10:00 hora local. acesso ao edital: www.portaldecompras-
publicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informa-
ções: dicoM, localizada na rod. Transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao 
Ginásio Municipal de itaituba-Pa. ronison aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 661747

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de reVoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 054/2021/cPL/PMM 
Processo N° 8.006/2021-PMM. oBJETo rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE PEÇaS dE TraTor E dE rETroEScaVadEi-
ra Para a SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra. com fundamento 
no artigo 49, caput, da lei n° 8.666/1993 decide rEVoGar o pregão em 
epígrafe. Marabá 27/05/2021 - José Nilton de Medeiros - secretário 
Municipal de administração - seMad - Portaria nº 011/2017-GP.

Protocolo: 661762

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

termo de adjudicação e Homologação referente ao PreGÃo PreseN-
ciaL srP Nº 014/2021-ceL/seVoP/PMM, Processo n° 4.692/2021-
PMM -cEl/SEVoP/PMM. rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE 
afEriÇÃo E MaNUTENÇÕES PrEVENTiVaS E corrETiVaS EM croNoTa-
cÓGrafoS ElETrÔNicoS, SENSorES dE VElocidadE E oUTroS, coM 
rEPoSiÇÃo dE PEÇaS, NoS VEÍcUloS (TiPo ÔNiBUS EScolarES), dES-

TiNadoS ao TraNSPorTE dE ESTUdaNTES da rEdE PÚBlica do MUNi-
cÍPio dE MaraBá - Pa, conforme Edital e seus anexos; Homologado a em-
presa: TacoMiTEr PEÇaS E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 14.544.433/0002-
01, vencedora do lote 01, valor global de r$ 342.000,00 (trezentos e 
quarenta e dois mil). Pelo que HOMOLOGO o resultado final. Marabá - PA, 
26.05.2021, Marilza de oliveira Leite - secretário Municipal de edu-
cação - seMed.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preço Nº 047/2021-ceL/seVoP/PMM. origem: re-
ferente ao PrEGÃo PrESENcial SrP Nº 014/2021-cEl/SEVoP/PMM, Pro-
cesso n° 4.692/2021-PMM -cEl/SEVoP/PMM. rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS dE afEriÇÃo E MaNUTENÇÕES PrEVENTiVaS E corrETi-
VaS EM croNoTacÓGrafoS ElETrÔNicoS, SENSorES dE VElocidadE 
E oUTroS, coM rEPoSiÇÃo dE PEÇaS, NoS VEÍcUloS (TiPo ÔNiBUS 
EScolarES), dESTiNadoS ao TraNSPorTE dE ESTUdaNTES da rEdE 
PÚBlica do MUNicÍPio dE MaraBá - Pa, conforme Edital e seus ane-
xos. Empresa vencedora: TacoMiTEr PEÇaS E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 
14.544.433/0002-01, vencedora do lote 01, valor global de r$ 342.000,00 
(trezentos e quarenta e dois mil). Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal 
de Educação. Vigência: 12 meses. assinatura: 27.05.2021. Marilza de 
oliveira Leite - secretário Municipal de educação - seMed.

Protocolo: 661763

aViso de sUsPeNsÃo
a PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ, através da comissão Espe-
cial de licitação/SEVoP, avisa que o ToMada dE PrEÇoS Nº 016/2021-
CEL/SEVOP/PMM, PROCESSO N° 8.586/2021-PMM. Objeto: CONTRATA-
ÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE 
UrBaNiZaÇÃo da ESTrada do GEladiNHo, localiZada Na aVENida 
ESTEVÃo, Bairro SÃo fÉliX i, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, que estava 
com sessão agendada para o dia 31/05/2021 - 09h00, fica SUSPENSA por 
tempo indeterminado em virtude da necessidade de retificação do Edital. 
ass.: Georgeton r Morais - Pregoeiro da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 661752

coNtrato N° 230/2021 sMs/PMM 
Processo administrativo nº 2.540/2021-PMM, autuado na moda-
lidade PreGÃo eLetroNica Nº 013/2021-cPL/PMM. Objeto do 
contrato: aquisição de equipamentos odontológicos e materiais para ma-
nutenção e ampliação dos consultórios das Unidades Básicas de Saúde.  
Empresa: ccK coMErcial lTda, cNPJ nº 22.065.938/0001-22, Valor:  r$ 
7.413,36 (Sete mil quatrocentos e treze reais e trinta e seis centavos). 
dotações orçamentárias: 10 301 0082 2.051 Programa atenção Básica de 
Saúde - PaB, Elemento de despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e mate-
rial permanente. daTa da aSSiNaTUra 27 de maio de 2021. Valmir silva 
Moura - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

atenciosamente,
raimundo Marques de Matos

diretor financeiro SMS
Protocolo: 661754

aViso de LicitaÇÃo
reGÃo PreseNciaL srP Nº 026/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 9.838/2021-PMM, Tipo Menor Preço por loTE. data 
da Sessão: 16/06/2021 - 09:00h (horário local). Objeto: REGISTRO DE 
PrEÇo Para EVENTUal rEaliZaÇÃo dE SErViÇoS dE HiGiENiZaÇÃo E 
aQUiSiÇÃo dE acESSÓrioS Para VEÍcUloS, Para aTENdEr a SEcrE-
Taria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS dE MaraBá - SEVoP 
- PMM. integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio 
da Secretaria Municipal de obras - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro 
Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.
licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da 
Transparência/Marabá. dilsirlei s. albuquerque - Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 661759

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 040/2021-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 5.238/2021-PMM. Objeto: REGISTRO DE PRE-
ÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS Para aTENdEr o ProJE-
To dE PaSTEJo roTacioNado da SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUl-
TUra. onde sagraram-se  vencedoras as empresas: l. a. r. MElo EirEli 
- cNPJ: 18.621.879/0001-54, vencedora dos itens: 04, 10, 11, 12  perfa-
zendo o valor total de: r$  125.200,00 (cento e vinte e cinco mil e duzentos 
reais), ccK coMErcial lTda - cNPJ: 22.065.938/0001-22, vencedora dos 
itens: 07, 08, 14, 17, 22  perfazendo o valor total de: r$  70.289,60 (Se-
tenta mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), KEllioN 
S SilVa MaTEriaiS dE coNSTrUcao EirEli - cNPJ: 22.104.453/0001-
09, vencedora dos itens: 01, 02, 09, 25  perfazendo o valor total de: r$  
40.280,00 (Quarenta mil duzentos  e oitenta reais), aGriSUl MaQUiNaS 
aGricolaS E irriGacao EirEli - cNPJ: 23.712.066/0001-00, vencedora 
do item: 05  perfazendo o valor total de: r$ 16.000,00 (dezesseis mil 
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reais), alVorada coMErcio dE MaQUiNaS E fErraMENTaS EirEli - 
cNPJ: 27.414.742/0001-10, vencedora dos itens: 06, 13, 15, 16, 18, 19, 
20, 21, 23, 24  perfazendo o valor total de: r$  17.946,80 (dezessete 
mil  novecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos),  Bc aGro 
coMErcio dE SEMENTES EirEli - cNPJ: 29.220.447/0001-58, vencedora 
do item: 03  perfazendo o valor total de: r$  3.700,00 (Três mil e sete-
centos reais), pelo HOMOLOGO o resultado final. UASG: 925313. Marabá 
28/05/2021 - José Nilton de Medeiros - secretário Municipal de ad-
ministração - seMad - Portaria nº 011/2017-GP.

Protocolo: 661756

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARACANÃ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaracaNÃ
decreto Nº 066/2021, de 27 de maio de 2021

Mantém o Estado de calamidade Pública reconhecido no decreto Municipal 
nº 041/2021, de 22 de março de 2021 e Estabelece Novas diretrizes no 
combate a Pandemia do coronavírus.(Secretaria Municipal de cidadania, 
assistência Social e Trabalho de ananindeua/PacoVid-19).
o Prefeito Municipal de Maracanã, Estado do Pará, Sr. reginaldo de 
alcântara carrera, no uso de suas atribuições constitucionais e na forma 
prevista na lei orgânica Municipal de Maracanã/Pa, e demais dispositivos 
atinentes a matérias:
coNSidEraNdo o reconhecimento, por parte da organização Mundial da 
Saúde - oMS, como pandemia o surto da coVid-19;
coNSidEraNdo que a lei nº 13.979/2020 prescreveu medidas de enfre-
tamento da referida emergência de saúde pública, encarada e combatida 
em nível internacional;
coNSidEraNdo o decreto Municipal nº 041/2021 - PMM, de 22 de março 
de 2021, que decretou estado de calamidade pública e determinou me-
didas de enfretamento no âmbito municipal, em relação à pandemia do 
coronavírus (covid-19);
coNSidEraNdo a situação e contexto fáticos do Município de Maracanã/
PA, que ensejam a adoção de novas medidas em relação ao enfretamento 
da pandemia do coronavírus na localidade,
decreta:
art. 1°. Este decreto dispõe sobre novas medidas de enfrentamento e a 
utilização do distanciamento controlado, visando o enfrentamento à pan-
demia da coVid-19, no âmbito do Município de Maracanã-Pa e regiões 
adjacentes.
§1º. o distanciamento controlado se utiliza da metodologia de monito-
ramento da epidemia e seus impactos na saúde e economia, baseado em 
verificações epidemiológicas e planejamento estratégico de ações, estabe-
lecendo um conjunto de medidas destinadas a prevenção, observando a 
regionalização do sistema de saúde e o agrupamento das atividades eco-
nômicas, objetivando a preservação da vida e a mitigação do impacto na 
economia, assegurando o desenvolvimento econômico e social da popula-
ção paraense. §2º. As regiões adjacentes compreendem todos os Distritos, 
Subdistritos, Povoados, Lugarejos e Vilas, nos limites da jurisdição local, 
nos termos do art. 4º, 1º, da lei orgânica do Município de Maracanã.
art. 2°. o monitoramento da evolução da epidemia causada pela coVid-19 
será acompanhado através Secretaria Municipal de Saúde, em consonância 
com o Governo do Estado do Pará, através da avaliação de indicadores de 
propagação e da capacidade de atendimento do sistema de saúde, apoiado 
em dados técnicos fornecidos por órgãos e entidade públicos e instituições 
privadas.
art. 3°. o acompanhamento diário dos indicadores de que trata o art. 2° 
deste decreto será utilizado para a aplicação, gradual e proporcional, de 
um conjunto de medidas destinadas à prevenção e ao enfrentamento da 
epidemia causada pela coVid19, conforme informações dos órgãos mu-
nicipal e estadual.
art. 4° as medidas contidas neste decreto, resguardam o exercício e o 
funcionamento das atividades públicas e privadas essenciais, vedada sua 
interrupção, respeitadas as regras de proteção sanitária e distanciamento 
das pessoas envolvidas.
art. 5° o expediente na administração Pública Municipal será de 8h às 14h, 
com exceção das áreas de segurança pública, conservação urbana, saúde 
e administração tributária, que poderão adotar horários diferenciados para 
evitar prejuízo ao atendimento do interesse público.
art. 6°. os órgãos e entidades da administração Pública Municipal devem 
manter suspensos:
i - o deslocamento, no interesse do serviço, no âmbito nacional de servido-
res públicos, empregados públicos e colaboradores eventuais da adminis-
tração Pública Municipal, salvo autorização expressa do Prefeito Municipal;
ii - a concessão e o gozo de férias, licença-prêmio ou licença para tratar 
de interesses particulares nos órgãos e entidades da área de segurança 
pública e de saúde ou de qualquer outro setor estratégico para contenção 
da pandemia;
III - A execução de programas municipais que possam ensejar a aglome-
ração de pessoas;
art. 7°. Permanecem suspensas as aulas presenciais das escolas da rede 
de ensino público municipal, devendo ser mantida regularmente a oferta 
de merenda escolar ou medida alternativa que garanta a alimentação dos 

alunos, a critério da Secretaria Municipal de Educação - SEMEd/Maracanã, 
bem como a confecção e disponibilização de materiais educacionais e, se 
possível, o ensino remoto.
Parágrafo único. as escolas municipais, bem como seus servidores, tra-
balharão em regime de escala, conforme determinação da Secretaria de 
Educação Municipal.
art.  8º.  Permanecem  proibidos  eventos, reuniões, manifestações, pas-
seatas/carreatas, de caráter público ou privado e de qualquer natureza, 
com audiência maior ou igual a 50 (cinquenta) pessoas.
art. 9º. fica permitida a realização de cultos, missas e eventos religiosos 
presenciais com público de até 50% (cinquenta por cento) da capacidade, 
respeitando a distância mínima de 1,5 metro para pessoas com máscara, 
com a obrigatoriedade de fornecimento aos participantes de alternativas 
de higienização (água e sabão e/ou álcool em gel).
Parágrafo único. as demais atividades religiosas devem ser realizadas de 
modo remoto, reconhecida sua importância, quando voltadas ao desempe-
nho de ações de assistência social e atendimento à população em estado 
de vulnerabilidade.
art. 10. os prestadores, públicos ou privados, de serviço de transporte de 
passageiros ficam obrigados a:
i  - disponibilizar álcool em gel 70° para uso dos passageiros;
ii  - higienizar bancos, pisos, corrimões e demais áreas de uso comum 
com desinfetante hipoclorito de sódio a 2,5% a cada conclusão de trajeto;
iii  - não transportar quaisquer passageiros em pé; e
iV  - não permitir a entrada em seus veículos de pessoas sem máscara.
art. 11. É permitido aos estabelecimentos comerciais que exerçam ativi-
dades consideradas essenciais ou não, o devido funcionamento, desde que 
respeitado o limite de 50% (sessenta por cento) da ocupação máxima de 
suas capacidades, além da observação obrigatória quanto a:
i  - seguir regras de distanciamento, respeitada a distância mínima de 1,5 
metros, com a devida utilização de máscara;
ii  - fornecer alternativas de higienização (água e sabão e/ou álcool gel);
iii  - impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas sem máscara;
iV  - observar os horários de funcionamento previstos no anexo ii deste 
decreto; e,
V  - adotar esquema de atendimento especial, por separação de espaço 
ou horário, para pessoas em grupo de risco, de idade maior ou igual a 
60 (sessenta) anos, grávidas ou lactantes e portadores de cardiopatias 
graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica), 
Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, dPoc), 
imunodeprimidos, doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 
4 e 5), diabetes mellitus e doenças cromossômicas com estado de fragili-
dade imunológica.
§1°. fica recomendado que, nos estabelecimentos que possuam caixas ou 
estações de pagamento, sejam ocupadas de maneira intercalada, a fim de 
respeitar o distanciamento mínimo.
§2º. No que concerne aos balneários locais é vedado o acesso através de 
quaisquer veículos coletivos - comerciais ou não - tais como ônibus, vans 
e similares.
§3º. os estabelecimentos comerciais locais devem, obrigatoriamente, obe-
decer às recomendações das autoridades sanitárias e demais atos norma-
tivos do Poder Público de âmbito federal, Estadual e Municipal, visando 
evitar a propagação do coronavírus, sendo expressamente vedada aglo-
merações de qualquer natureza.
art. 12. ficam proibidas aglomerações, reuniões, manifestações, em lo-
cais públicos, para fins recreativos, com audiência superior a 100 (cem) 
pessoas.
art. 13. fica permitida a realização de eventos privados em locais fecha-
dos, com audiência de até a 100 (cem) pessoas.
art. 14. ficam autorizados a funcionar restaurantes, lanchonetes, bares e 
estabelecimentos afins, até o limite de 01 (uma) hora da manhã, respeita-
das as regras de ocupação de espaço previstas neste decreto.
Parágrafo único. fica vedado o consumo local de bebida alcoólica, em qual-
quer estabelecimento, via ou logradouro público após o limite de 01 (uma) 
hora da manhã.
art. 15. ficam os agentes da Vigilância Sanitária e da Vigilância em Saúde, 
bem como aqueles responsáveis pela fiscalização dos serviços públicos, 
autorizados a aplicar sanções previstas em lei relativas ao descumprimen-
to de determinações do órgão licenciador, autorizador e/ou concedente, 
independente da responsabilidade civil e criminal, tais como, de maneira 
progressiva:
i  - advertência;
II  - multa diária de até R$ 2.000,00 (dois mil reais) para pessoas jurídicas, 
a ser duplicada em caso de reincidência; e,
iii  - multa diária de r$ 50,00 (cinquenta reais) para pessoas físicas e MEi, 
a ser duplicada por cada reincidência;
iV  - embargo e/ou interdição de estabelecimentos, com a devida suspen-
são do alvará de funcionamento.
Parágrafo único. Todas as autoridades públicas municipais, especialmente 
as mencionadas no caput deste artigo, que tiverem ciência do descumpri-
mento das normas deste decreto deverão comunicar a Polícia civil, que 
adotará as medidas de investigação criminal cabíveis.
art. 16. revogam-se, tão somente, as disposições em contrário, referentes 
ao decreto Municipal n° 041, de 22 de março de 2021, mantendo o estado 
de calamidade pública outrora decretado.
art. 17. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e poderá 
ser revisto qualquer tempo, de acordo com a evolução epidemiológica da 
coVid-19 no Município de Maracanã, o percentual de isolamento social, 
taxa de ocupação de leitos hospitalares no município e no estado e nível de 
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transmissão do vírus na população. dê-se ciência, registre-se, publique-se 
e cumpra-se. Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Maracanã/Pa, 
em 27 de maio de 2021. reginaldo de alcântara carrera - Prefeito 
Municipal.

aNeXo i
Lista de atiVidades esseNciais

1.  assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
2.  assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabi-
lidade;
3.  atividades de segurança pública e privada;
4.  Trânsito e transporte de passageiros;
5.  captação, tratamento e distribuição de água
6.  captação e tratamento de esgoto e lixo;
7.  Geração, transmissão, distribuição e manutenção de energia elétrica 
e de gás, incluindo o fornecimento de suprimentos e os serviços correla-
tos necessários ao funcionamento dos sistemas de geração, transmissão 
e distribuição de energia, bem como as respectivas obras de engenharia 
relacionadas a essas atividades;
8.  iluminação pública;
10.  Produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presen-
cialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, hi-
giene, alimentos e bebidas;
11.  Serviços funerários;
12.  Vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
14.  Prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença 
dos animais;
15.  inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e ve-
getal;
16.  compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas 
bancários eletrônicos e outros serviços não presenciais de instituições fi-
nanceiras;
18.  Serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pe-
las instituições supervisionadas pelo banco central do brasil
19.  Serviços postais;
20.  Transporte e entrega de cargas em geral;
21.  Serviços de transporte, armazenamento, entrega e logística de cargas 
em geral;
22.  fiscalização tributária e aduaneira;
24.  fiscalização ambiental;
25.  Produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados;
26.  Monitoramento de construções e barragens que possam acarretar ris-
co à segurança;
27.  cuidados com animais em cativeiro, bem como, cuidados veterinários 
e fornecimento de alimentação para animais domésticos;
28.  atividade de assessoramento em resposta às demandas que conti-
nuem em andamento e às urgentes, inclusive serviços de contabilidade;
29.  fiscalização do trabalho;
30.  Atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacio-
nadas com a pandemia da coVid-19;
31.  Atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e con-
sultoria jurídicas exercidas pelas advocacias públicas e privadas, relacio-
nadas à prestação regular e tempestiva dos serviços públicos, bem como 
nas demais questões urgentes, e os serviços de cartórios extrajudiciais em 
regime de plantão;
32.  Unidades lotéricas, somente quanto às atividades relativas às demais 
listadas neste anexo;
33.  Serviços de comercialização, reparo e manutenção de partes e peças 
novas e usadas e de pneumáticos novos e remoldados, somente quanto às 
atividades relativas às demais listadas neste anexo;
34.  Serviços de radiodifusão de sons e imagens e da imprensa em geral;
35.  atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de ali-
mentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e as-
sistência técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a 
assegurar o transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga 
em rodovias e estradas;
36.  atividades de processamento do benefício do seguro-desemprego e de 
outros benefícios relacionados, por meio de atendimento presencial ou ele-
trônico, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde e dos órgãos 
responsáveis pela segurança e pela saúde do trabalho;
37.  atividade de locação de veículos, somente quanto às atividades relati-
vas às demais listadas neste anexo.
38.  atividades de produção, distribuição, comercialização, manutenção, 
reposição, assistência técnica, monitoramento e inspeção de equipamentos 
de infraestrutura, instalações, máquinas e equipamentos em geral, incluí-
dos elevadores, escadas rolantes e equipamentos de refrigeração e clima-
tização, somente para serviços consideráveis inadiáveis;
39.  Atividades cujo processo produtivo não possa ser interrompido sob 
pena de dano irreparável das instalações e dos equipamentos;
40.  atividades de atendimento ao público em agências bancárias, coope-
rativas de crédito ou estabelecimentos congêneres, referentes aos progra-
mas governamentais ou privados destinados a mitigar as consequências 
econômicas da emergência de saúde pública de que trata a lei n° 13.979, 
de 2020;
41.  Produção, transporte e distribuição de gás natural;
42.  obras de engenharia nas áreas de serviços e atividades essenciais, 
urgentes e de infraestrutura;
43.  cartórios de registro civil das Pessoas Naturais;
44.  comercialização de materiais de construção;
45.  atividades do Poder público municipal, estadual e federal;

46.  Serviços domésticos, prestados a empregador que atue em atividade/
serviço essencial, na forma do decreto, desde que destinado ao cuidado de 
criança, idoso, pessoa enferma ou incapaz, ou quando o empregador for 
idoso, pessoa enferma ou incapaz, devendo tal circunstância constar em 
declaração a ser emitida pelo contratante, acompanhada da cTPS quando 
for o caso;
47.  Serviço de transporte de passageiros, público ou privado, para auxiliar 
no atendimento das atividades/serviços essenciais;
48.  Serviços de hospedagem, com consumo de refeições pelos hóspedes 
exclusivamente nos quartos;

aNeXo ii
HorÁrio de FUNcioNaMeNto dos estaBeLeciMeNtos - 

HorÁrios - aBertUra - FecHaMeNto:
Padarias e confeitarias Sem consumo No Salão as 06h00 -21h00; res-
taurantes, Lanchonetes, Bares E Estabelecimentos Afins --08h00 -01h00; 
feiras,  aviários, açougues, Peixarias e Hortifrutis --06h00 -15h00; depó-
sito r distribuidoras --06h00 -18h00; construção civil relacionada À infra-
estrutura, Urgências ou atividades Essenciais - anexo i --07h00 -18h00; 
Hipermercados, Supermercados, Mercados E Mercearias (1)’ --07h00 
-4h00; farmácias e drogarias  --07h00 -22h00; Postos de combustíveis  
--05h00 -21h00; Lojas de Conveniências Sem Consumo no Salão ou no 
Posto em que se localiza  --08h00 -01h00; comércio de Materiais de cons-
trução --08h00 -18h00; Serviços Para Edifícios E atividades Paisagísticas 
Quando Urgentes e Essenciais --09h00 -17h00; Empregadas domésticas 
consideradas Essenciais - anexo i --08h00 -18h00; comércio Por atacado  
--09h00 -17h00; Oficinas e Auto Peças Consideradas Essenciais  --06h00 
-19h00; Pet Shops, Lojas de Produtos Para Animais Medicamentos Veteri-
nários E comércio de insumos agrícolas considerados Essenciais anexo i 
- -09h00 -18h00 ----07h00 -18h00; - agências Bancárias e casa lotéricas; 
Alimentação - Produção e DeliVery---08h00 -22h00; Comércio Varejista 
--07h00 -18h00; comércio de Gás Glp  --08h00 -19h00. informação e 
comunicação --10h00 -19h00.

Protocolo: 661764

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDICILÂNDIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MediciLÂNdia
aVisos de ratiFicaÇÃo 

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 051/2021 
o Município de Medicilândia, torna pública em cumprimento ao dispos-
to no art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93e suas alterações, a ratificação 
da dispensa de licitação nº 051/2021, ocorrida em 13de abril de 2021, 
em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram 
atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a dispensa de 
licitação, que é publicada,  e tem por objeto contratação de pessoa física 
para a prestação de serviço de locação de imóvel, que se faz necessária 
para atender as demandas da Política Municipal de assistência Social para 
atuar no atendimento de Benefícios Eventuais para atender as necessida-
des advindas de vulnerabilidade social- aluguel Social, e tem por contrata-
do antônio fernandes, cPf 108.462.632-20, no valor total de r$ 2.400,00 
(dois mil,quatrocentos reais).

disPeNsa Nº 052/2021 
o Município de Medicilândia, torna pública em cumprimento ao disposto 
no art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93e suas alterações, a ratificação da 
dispensa nº 052/2021, ocorrida em 15de abril de 2021, em conformida-
de com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as 
prescrições legais pertinentes, fica ratificada a dispensa de licitação, que é 
publicada,  e tem por objeto contratação de pessoa física para a prestação 
de serviço de locação de imóvel,que se faz necessária para atender as 
demandas da Política Municipal de  assistência Social para atuar no atendi-
mento de Benefícios Eventuais para  atender as necessidades advindas de 
vulnerabilidade social- aluguel Social, e tem por contratado Maria Mônica 
Sousa Pereira, cPf016.693.442-90, no valor total de r$ 1.200,00 (um mil, 
duzentos reais).

disPeNsa Nº 052/2021 02 
o Município de Medicilândia, torna pública em cumprimento ao disposto 
no art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93e suas alterações, a ratificação da 
dispensa de licitação nº 052/2021 02, ocorrida em 14de abril de 2021, 
em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram 
atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a dispensa de li-
citação, que é publicada,  e tem por objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para locação de imóvel destinado ao funcionamento do setor de Merenda 
Escolar, em atendimento da Secretaria Municipal de Educação, e tem por 
contratado fundação Viver Produzir E Preservar,cNPJ34.887.828/001-25, 
no valor total de r$ 30.006,00 (trinta mil, seis reais).

disPeNsa Nº 053/2021 
o Município de Medicilândia, torna pública em cumprimento ao disposto 
no art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93e suas alterações, a ratificação da 
dispensa nº 053/2021, ocorrida em 29de abril de 2021, em conformida-
de com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas as 
prescrições legais pertinentes, fica ratificada a dispensa de licitação, que 
é publicada,  e tem por objeto locação de imóvel para atender as neces-
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sidades da Secretaria Municipal de  assistência Social onde funcionará o 
centro de referência Especializado de  assistência Social, e tem por con-
tratado aparecida de camargo, cPf 392.117.032-04 no valor total de r$ 
8.100,00(oito mil, cem reais).

disPeNsa Nº 054/2021 
o Município de Medicilândia, torna pública em cumprimento ao disposto 
no art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93e suas alterações, a ratificação 
da dispensa de licitação nº 054/2021, ocorrida em 03 de Maio de 2021, 
em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram 
atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a dispensa de 
licitação, que é publicada,  e tem por contratação de pessoa física para 
a prestação de serviço de locação de imóvel,  que se faz necessária para 
atender as demandas da Política Municipal de assistência Social para atuar 
no atendimento de Benefícios Eventuais para atender as necessidades ad-
vindas de vulnerabilidade social- aluguel Social, e tem por contratado an-
tônio alves Pinto, cPf755.522.052-00 no valor total de r$ 2.000,00(dois 
mil reais).

disPeNsa Nº 055/2021 
o Município de Medicilândia, torna pública em cumprimento ao disposto 
no art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93e suas alterações, a ratificação da 
dispensa de licitação nº 055/2021, ocorrida em 03 de Maio de 2021, em 
conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram aten-
didas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a dispensa de licita-
ção, que é publicada,  e tem por objeto contratação de pessoa física para 
a prestação de serviço de locação de imóvel,que se faz necessária para 
atender as demandas da Política Municipal de  assistência Social para atu-
ar no atendimento de Benefícios Eventuais para  atender as necessidades 
advindas de vulnerabilidade social- aluguel Social, e tem por contratado 
Maria Jose cardoso rodrigues, cPf148.634.132-20, no valor total de r$ 
2.400,00 (dois mil, quatrocentos reais).

disPeNsa Nº 056/2021 
o Município de Medicilândia, torna pública em cumprimento ao dispos-
to no art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93e suas alterações, a ratificação 
da dispensa de licitação nº 056/2021, ocorrida em 03 de Maio de 2021, 
em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram 
atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a dispensa de 
licitação, que é publicada,  e tem por objeto contratação de pessoa física 
para a prestação de serviço de locação de imóvel, que se faz necessária 
para atender as demandas da Política Municipal de  assistência Social para 
atuar no atendimento de Benefícios Eventuais para  atender as necessida-
des advindas de vulnerabilidade social- aluguel Social, e tem por contrata-
do francisco franco do carmo, cPf365.618.191-87, no valor total de r$ 
2.000,00 (dois mil reais).

disPeNsa Nº 057/2021 
o Município de Medicilândia, torna pública em cumprimento ao dispos-
to no art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93e suas alterações, a ratificação 
da dispensa de licitação nº 057/2021, ocorrida em 03 de Maio de 2021, 
em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram 
atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a dispensa de 
licitação, que é publicada,  e tem por objeto contratação de pessoa física 
para a prestação de serviço de locação de imóvel, que se faz necessária 
para atender as demandas da Política Municipal de assistência Social para 
atuar no atendimento de Benefícios Eventuais para atender as necessida-
des advindas de vulnerabilidade social- aluguel Social, e tem por contra-
tado iasmim fleck dos Santos, cPf031.794.762-14, no valor total de r$ 
2.400,00 (dois mil, quatrocentos reais).

iNeXiGiBiLidade Nº 03/2021 
o Município de Medicilândia, torna pública em cumprimento ao disposto 
no art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93e suas alterações, a ratificação da 
inexigibilidade nº 03/2021, ocorrida em 04 de Maio de 2021, em confor-
midade com o processo em epígrafe e considerando que foram atendidas 
as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a inexigibilidade, que é 
publicada,  e tem por objeto contratação de pessoa física para desenvolver 
os serviços na função de nutricionista para atuar na elaboração e acom-
panhamento do cardápio de merenda escolar das escolas municipais de 
ensino, e tem por contratado ana Paula Grzegozeski, cPf059.018.859-37, 
no valor total de r$ 50.080,00 (cinquenta mil, oitenta reais).

eXtratos de coNtratos 
coNtrato N° 20210134 
disPeNsa Nº 051-2021 

Objeto: Locação de imóvel, que se faz necessária para atender as deman-
das da Política Municipal de assistência Social para atuar no atendimento 
de Benefícios Eventuais para atender as necessidades advindas de vulne-
rabilidade social - aluguel Social. coNTraTo N° 20210134. contratante: 
fundo Municipal de assistência Social. contratado: antonio fernandes, no 
valor total de r$ 2.400,00 (dois mil, quatrocentos reais). Vigência: 22 de 
abril de 2021 a 22/12/2021.

coNtrato N° 20210135 
disPeNsa Nº 052-2021 

Objeto: locação de imóvel, que se faz necessária para atender as deman-
das da Política Municipal de assistência Social para atuar no atendimento 
de Benefícios Eventuais para atender as necessidades advindas de vulne-
rabilidade social- aluguel Social. coNTraTo N° 20210135. contratante: 
fundo Municipal de assistência Social. contratado: Maria Mônica Sousa 
Pereira, no valor total de r$ 1.200,00 (um mil, duzentos reais). Vigência: 
23 de abril de 2021 a 23 de agosto de 2021.

coNtrato N° 20210181 
disPeNsa Nº 052/2021 02 

Objeto: Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Setor de Meren-
da Escolar, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Edu-
cação. coNTraTo N° 20210181. contratante: fundo Municipal de Edu-
cação. contratado: fundacao Viver Produzir E Preservar, no valor total de 
r$ 30.006,00 (trinta mil, seis reais). Vigência: 07/05/2021 a 07/02/2022
CONTRATO N° 20210174. DISPENSA Nº 053-2021, Objeto: Locação de 
imóvel para atender as necessidades da Secretaria Municipal de assistên-
cia Social onde funcionará o centro de referência Especializado de assis-
tência Social. coNTraTo N° 20210174. contratante: fundo Municipal de 
assistência Social. contratado: aparecida de camargo, no valor total de 
r$ 8.100,00 (oito mil, cem reais). Vigência: 06 de maio de 2021 a 06 de 
fevereiro de 2022.

coNtrato N° 20210175 
disPeNsa Nº 054-2021 

Objeto: Locação de imóvel, que se faz necessária para atender as deman-
das da Política Municipal de assistência Social para atuar no atendimento 
de Benefícios Eventuais para atender as necessidades advindas de vulne-
rabilidade social- aluguel Social. coNTraTo N° 20210175. contratante: 
fundo Municipal de assistência Social. contratado: antonio alves Pinto, 
no valor total de r$ 2.000,00 (dois mil reais). Vigência: 06/05/2021 a 
06/01/2021.

coNtrato N° 20210176 
disPeNsa Nº 055-2021 

Objeto: Locação de imóvel, que se faz necessária para atender as deman-
das da Política Municipal de assistência Social para atuar no atendimento 
de Benefícios Eventuais para atender as necessidades advindas de vulne-
rabilidade social- aluguel Social. coNTraTo N° 20210176. contratante:  
fundo Municipal de assistência Social. contratado: Maria Jose cardoso 
rodrigues, no valor total de r$ 2.400,00 (dois mil, quatrocentos reais). 
Vigência: 06 de Maio de 2021 a 06 de Janeiro de 2022.

coNtrato N° 20210177 
disPeNsa Nº 056-2021 

Objeto: Locação de imóvel, que se faz necessária para atender as deman-
das da Política Municipal de assistência Social para atuar no atendimento 
de Benefícios Eventuais para atender as necessidades advindas de vulne-
rabilidade social- aluguel Social. coNTraTo N° 20210177. contratante: 
fundo Municipal de assistência Social. contratado: francisco franco do 
carmo, no valor total de r$ 2.000,00 (dois mil reais). Vigência: 06 de maio 
de 2021 a 06 de janeiro de 2022.

coNtrato N° 20210178 
disPeNsa Nº 057-2021 

Objeto: Locação de imóvel, que se faz necessária para atender as deman-
das da Política Municipal de assistência Social para atuar no atendimento 
de Benefícios Eventuais para atender as necessidades advindas de vulnera-
bilidade social- aluguel Social. coNTraTo N° 20210178. contratante: fun-
do Municipal de assistência Social. contratado: iasmim fleck dos Santos, 
no valor total de r$ 2.400,00 (dois mil, quatrocentos reais). Vigência: 06 
de Maio de 2021 a 06 de Janeiro de 2022.

coNtrato N° 20210180 
iNeXiGiBiLidade Nº 03/2021 

Objeto: Contratação de pessoa física para desenvolver os serviços na fun-
ção de nutricionista para atuar na elaboração e acompanhamento do car-
dápio de merenda escolar das escolas municipais de ensino. coNTraTo N° 
20210180. contratante: fundo Municipal de Educação. contratado: ana 
Paula Grzegozeski, no valor total de r$ 50.080,00 (cinquenta mil, oitenta 
reais). Vigência: 07 de maio de 2021 a 07 de janeiro de 2022.

retiFicaÇÃo 
Na publicação do aviso de Homologação e Extrato de contrato do Pregão 
Eletrônico nº 003/2021, circulado no doE/Pa pág. 95, na segunda colu-
na, em18/05/2021, referente ao aviso de Homologação e Extrato de con-
trato do Pregão Eletrônico nº 003/2021, oNde se LÊ: valor total de r$ 
495.700,00(quatrocentos e noventa e cinco mil, setecentos reais), Leia-
se: valor total de r$ 288.800,00 (duzentos e oitenta e oito mil e oitocentos 
reais) e oNde se LÊ: de acordo com os convênios plataforma + Brasil nº 
901208/2020 e 901267/2020, Leia-se: de acordo com o convênio plata-
forma + Brasil nº 901267/2020.

Protocolo: 661768

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
eXtrato de terMo aditiVio 

ESPÉciE: 1º termo aditivo ao contrato nº 2020/04.17.001- PMM, Partes: 
Prefeitura Municipal de Mocajuba/PA e Empresa Oásis Construção & Ser-
viços ltda - Epp, cNPJ nº 10.845.643/0001-90 Processo administrativo 
nº 2019/12.18.001-SEdUrB/PMM. Tomada de Preços N.º 001.2020.PMM.
SEDURB. Objeto: O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo 
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de vigência do contrato nº 2020/04.17.001- PMM. ViGÊNcia: o prazo de 
vigência deste Termo aditivo será de 180 (cento e oitenta) dias, a iniciar 
em 08 de março de 2021 a 05 de setembro2021, podendo ser prorrogado 
mediante acordo entre as partes. Local e Data: Mocajuba, 05 de março de 
2021. cosme Macedo Pereira - Prefeito.

Protocolo: 661769
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 26/2021-srP 
Objeto: Registro de preços para aquisição de material esportivo para aten-
der as necessidades do departamento de esportes da Prefeitura Municipal de 
Novo Progresso Estado do Para. Tipo: Menor preço por item. data da aber-
tura: 14/06/2021 ás 08h00min. local: o pregão eletrônico será realizado 
através 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.

Protocolo: 661770

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
eXtrato de a.r.P Nº010/2021

ata de reGistro de PreÇos Nº 010/2021
oriGeM PreGÃo eLetroNico 020/2021

oBJETo: registro de preços visando à futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento sob demanda de peças para reposição de ve-
ículos leves e pesados, para atender as demandas da Prefeitura Municipal 
de Pacajá e secretarias vinculadas
eMPresas VeNcedora:
1-castaNHeira coMercio de Pecas, acessorios e serVicos 
Para VeicULos Ltda - 03.712.368/0001-70
Subtotal adjudicado: R$ 627.065,40 (seiscentos e vinte e sete mil e ses-
senta e cinco reais e quarenta centavos).
02- LaZariNi & aZeVedo Ltda - 18.142.954/0001-02
Subtotal adjudicado: R$ 167.744,30 (cento e sessenta e sete mil, setecen-
tos e quarenta e quatro reais e trinta centavos)
03- siLVa serVicos, acessorios e Pecas de VeicULos aUto-
Motores eireLi - 18.225.480/0001-54
Subtotal adjudicado: R$ 551.614,00 (quinhentos e cinquenta e um mil 
seiscentos e quatorze reais)
04- L. a. BraGa - 05.368.371/0001-44
Subtotal adjudicado: R$ 147.545,00 (cento e quarenta e sete mil quinhen-
tos e quarenta e cinco reais).
05- BaNdeira e cHaVes coMercio de Pecas aUtoMotiVas e 
serVicos Ltda - 29.422.673/0001-11
Subtotal adjudicado: R$ 82.518,46 (oitenta e dois mil quinhentos e dezoito 
reais e quarenta e seis centavos)
05- iMPacto coMercio de PeÇas, LocaÇÃo e serViÇos eireLi 
- 08.870.944/0001-21
Subtotal adjudicado: R$ 2.093.965,80 (dois milhões noventa e três mil, 
novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos).
06- Katia c costa rocHa eireLi - 11.891.095/0001-05
Subtotal adjudicado: R$ 521.381,76 (quinhentos e vinte e um mil trezen-
tos e oitenta reais e setenta e seis centavos).

Pacajá/PA, 26 de maio 2021.
cLeide Ferreira cHaVes

Pregoeira
Protocolo: 661771

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

eXtrato de coNtrato Nº. 20210151
oriGeM.: a.r.P-010/2021 - PreGÃo Nº Pe 020/2021

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá
coNTraTada(o).....: iMPacTo coMErcio, locacao E SErVicoS lTda - EPP
cNPJ: 08.870.944/0001-21
oBJETo......: aquisição de peças sob demanda para reposição de veículos 
leves e pesados da Prefeitura Municipal de Pacajá.
Valor ToTal................: r$ 1.046.982,90 (um milhão, quarenta e seis 
mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades 2.033, 2.040 e 
2.020, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 27 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021

cLeide Ferreira cHaVes
Pregoeira

Protocolo: 661773

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

eXtrato de coNtrato Nº 20210152
oriGeM...: a.r.P-010/2021 -  PreGÃo Nº Pe 020/2021

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá
coNTraTada(o).....: BaNdEira E cHaVES coMErcio dE PEcaS aUTo-
MoTiVaS E SErVicoS lTda
cNPJ 29.422.673/0001-11
oBJETo: aquisição de peças sob demanda para reposição de veículos leves 
e pesados da Prefeitura Municipal de Pacajá.
Valor ToTal: r$ 41.259,23 (quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e 
nove reais e vinte e três centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades 2.040, 2.033 e 
2.020, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 27 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021

cLeide Ferreira cHaVes
Pregoeira

Protocolo: 661774

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetroNico N° 018/2021
o Prefeito Municipal de Pacajá, Exmo. Sr. aNdrÉ rioS dE rEZENdE, torna pú-
blico o aViSo dE HoMoloGaÇÃo referente ao processo licitatório P.E N° 018/2021.
oBJETo: registro de Preços visando à futura e eventual contratação de em-
presa para fornecimento, sob demanda de refeições prontas com acompa-
nhamento de sucos e derivados, destinado ao atendimento de demandas da 
Prefeitura Municipal de Pacajá e secretarias vinculadas e fundos municipais
eMPresa VeNcedora:
1-MiX BrasiL Food serVice eireLi
cNPJ: 28.122.669/0001-75
Subtotal Adjudicado R$ 1.097.090,00(um milhão noventa e sete mil e no-
venta reais)

Pacajá/PA, 27 de maio 2021.
aNdrÉ rios de reZeNde

Prefeito
Protocolo: 661775

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de sUsPeNsÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2021

Processo adMiNistratiVo Nº 8/2021-028PMP
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS - por intermédio da Secre-
taria Especial de Governo, mediante o Pregoeiro devidamente designado, 
comunica a todos os interessados que a partir desta data fica SUSPENSO 
o Processo de PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2021-028PMP, do tipo menor 
preço, que tem como objeto Registro de Preços para contratação de em-
presa(s) para fornecimento futuro e eventual de equipamentos e materiais 
para manutenção de rede de computadores, com o objetivo de suprir a ne-
cessidade de atendimento das demandas de rede de dados e manutenção 
de equipamentos (computadores e nobreaks), solicitadas pelas unidades 
da Prefeitura à diretoria de Tecnologia da informação e comunicação - 
dTic, vinculada à Secretaria Especial de Governo - SEGoV, do Município 
de Parauapebas, Estado do Pará. Motivo da suspensão: em razão de ainda 
existir impugnação pendente de análise pela área técnica.

ParaUaPEBaS - Pa, 25 de Maio de 2021.
Leo MaGNo Moraes cordeiro

Pregoeiro
Protocolo: 661464

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210269

oriGeM disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2021-001seMeL
coNTraTaNTE PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
coNTraTada(o) V. aNToNio PErEira-ME
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.
Valor ToTal r$ 552.000,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil reais)
ViGÊNcia 12 (doze) meses contados a partir da assinatura das partes.
daTa da EMiSSÃo 21 de Maio de 2021

Protocolo: 661440

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato do 3º terMo aditiVo ao coNtrato
oriGeM: coNtrato nº 20180311

dEcorrENTE: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2018-002SEMEd
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS- SEMEd
coNTraTado: JoSE fErNaNdES dE SoUSa
oBJETo: locaÇÃo dE iMÓVEl Na rUa BarToloMEU, Nº 430, Qd 033, 
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lT 014, Bairro BETÂNia, No MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, Pará, Para 
fUNcioNaMENTo da EScola MUNiciPal dE EdUcaÇÃo iNfaNTil lEidE 
Maria TorrES.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 67.200,00 (sessenta e sete mil, du-
zentos reais).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 24 de Maio de 2018 a 24 de Maio de 
2019.
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 3º Tac: 24 de Maio de 2018 a 24 de Maio 
de 2022.
Valor do coNTraTo aPÓS 3º Tac: r$ 268.800,00 (duzentos e sessenta 
e oito mil e oitocentos reais).
Valor adiTado No 3º Tac: r$ 67.200,00 (sessenta e sete mil, duzentos 
reais), E o PraZo de 12(doze) meses (24 de Maio de 2021 a 24 de Maio 
de 2022).
daTa do adiTiVo: 23/04/2021

Protocolo: 661441

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

errata de PUBLicaÇÃo
Na publicação do EXTraTo do coNTraTo Nº 20210262, oriUNdo da 
coNcorrÊNcia 3/2020-01ProSaP, publicado no diário oficial do ES-
TADO DO PARÁ de Nº 34.592, PG 98, no dia 24 de Maio de 2021, verificou-
se que houve um erro de digitação, conforme abaixo:
desta forma comunica a todos interessados que:
onde se lê:
Valor ToTal r$ 54.941.342,54 (cinquenta e quatro milhões, novecentos 
e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro 
centavos)
Leia-se:
Valor ToTal r$ 54.941.342,59 (cinquenta e quatro milhões, novecentos 
e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove 
centavos)
Parauapebas-Pa, 28 de Maio de 2021.

Protocolo: 661642

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
Processo adMiNistratiVo Nº 019.2021.001 PreGÃo eLetrÔ-
Nico Nº 09/2021-013PMPd oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS ViSaN-
do fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS dE locaÇÃo dE HoraS dE MaQUiNaS PESadaS E caMi-
NHÕES EM aTENdiMENTo aS NEcESSidadES PrEfEiTUra dE PaU d’ar-
co/Pa, coNforME TErMo dE rEfErENcia. a autoridade competente, Sr. 
frEdSoN PErEira da SilVa, a homologa o referido Pregão Eletrônico em 
favor da empresa vencedora: BM locaÇÕES EirEli  - inscrita no cNPJ por 
nº 20.548.634/0001-90, empresa Gira TErra locaÇÃo E MiNEraÇÃo - 
EirEli - inscrita no cNPJ por nº 02.621.647/0001-66 e a empresa Para 
coNcrEToS E locaÇÕES dE MaQUiNaS PESadaS lTda - inscrita no cNPJ 
por nº 03.069.571/0001-70, conforme mapa de apuração anexo aos autos 
processuais.

Pau d’arco - Pa, 27 de maio de 2021.
FredsoN Pereira da siLVa

Prefeito Municipal
Protocolo: 661777

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-015PMPd 

a Prefeitura Municipal de Pau d’arco - Pa, através da Prefeitura 
Municipal de Pau d’arco, por intermédio do Setor de licitação, torna 
público que, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico tipo 
menor preço por item, objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTU-
ra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM forNEciMENTo dE 
MaTEriaiS ElÉTricoS E dE ilUMiNaÇÃo PÚBlica Para aTENdiMENTo 
da PrEfEiTUra dE PaU d’arco/Pa coNforME o TErMo dE rEfErEN-
cia. data e horário do recebimento das propostas: até às 09:00 horas 
do dia 14/06/2021. data e horário do início da disputa: 09:01 horas do 
dia 14/06/2021. de acordo com o que determina a legislação vigente, a 
realizar-se no Portal de compras Pública https://www.portaldecompras-
publicas.com.br. o procedimento licitatório obedecerá ao disposto na lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, DE 20 de 
setembro de 2019, lei nº 8.666/93 e demais legislação e suas alterações 
posteriores que lhe foram introduzidas. o Edital e seus anexos encontram-
se à disposição dos interessados no Portal de compras Púbicas https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura na Url https://
paudarco.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e no Mural das licitações do 
TcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.br a partir da publicação deste aviso.

PaU d’arco - Pa, 31 de maio de 2021.
GiLVaN costa de oLiVeira

Pregoeiro
Portaria nº 06/2021-GPM/Pd

Protocolo: 661778

..

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 no doE/Pa pág. Em 26 de maio 2021,  resolve rETificar no 
seguinte aspecto: oNde se LÊ: oriGEM: coNTraTo 20210160. Leia-
se: oriGEM: coNTraTo 20210166. Marcelo Wilton rodrigues leal - Se-
cretário Municipal de Educação 
Na publicação do Extrato do contrato 20210160, circulada no d.o.U seção 
3 pág. 215 e doE/Pa pág. 103 em 21 de maio 2021, resolve rETificar no 
seguinte aspecto: oNde se LÊ: origem: Valor Total: r$28.800,00 (Vinte 
e oito mil e oitocentos reais). Leia-se Valor Total: r$ 3.600,00 (Três mil 
e seiscentos reais). Gilberto Bianor dos santos Paiva - sec. Mun. de 
saúde de Placas.

Protocolo: 661780

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 014/2021- PMsiP/sMs

oBJETo: registro de preço para contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final 
de resíduos de serviços de saúde (lixo Hospitalar) para o período de 12 
meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Santa izabel do 
Pará, SESSao PÚBlica: 11/06/2021 às 09hs, horário de Brasília, www.
comprasnet.gov.br. Edital disponível: Endereço eletrônico: http://www.
comprasnet.gov.br (UaSG 455288) e TcM Pa -  informações e-mail: licita-
caosantaizabel@outlook.com.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrEGoEiro cPl/PMSiP

Protocolo: 661736

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de traBaLHo 

e assistÊNcia sociaL - seMtras
eXtrato de coNtrato

ato: Extrato do contrato Tomada de Preços Nº 001/2021 - SEMTraS, 
Processo administrativo nº 006/2021 - SEMTraS, do tipo Menor Preço, 
Regime de Execução Empreitada por preço Global. Objeto: CONTRATA-
ÇÃo dE EMPrESa HaBiliTada Para EXEcUÇÃo dE rEforMa E aMPlia-
ÇÃo do cENTro dE coNViVÊNcia do idoSo-cci Vigência: 25/05/2021 
até 25/11/2021. contrato n° 004/2021. Partes: Secretaria Municipal de 
Trab. E assist. Social / dPV ENGENHaria dE SErViÇoS lTda - EPP cNPJ: 
16.828.420/0001-09. Valor: r$ 586.461,25.

Protocolo: 661782

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de traBaLHo e assisteNcia sociaL 

Portaria N° 054/2021 - seMtras
santarém, 19 de maio de 2021.

coNSTiTUi a coMiSSÃo ESPEcial dE aValiaÇÃo TÉcNica do coMdca 
- coNSElHo MUNiciPal doS dirEiToS da criaNÇa E do adolEScEN-
TE. a Secretária Municipal de Trabalho e assistência Social, Sra. cElSa Ma-
ria GoMES dE BriTo SilVa, no uso de suas atribuições legais, conforme 
Decreto nº 006/2021, de 01 de janeiro de 2021.
rESolVE
art. 1° - constituir coMiSSÃo ESPEcial dE aValiaÇÃo TEcNica, para 
análise da chamada Pública nº 001/2021, em caráter permanente, forma-
da pelas seguintes servidoras:
Presidente - GlaUcYa da SilVa MEllo fiori - divisão de Proteção Social 
Especial
1º Membro - roSE Mara JardiM rUiZ - divisão de Vigilância Sócio assistencial
2º Membro - adriaNY arrUda dE oliVEira - NSUaS iii
art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 3° - revogam-se as disposições em contrário.
dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Publicado na Secre-
taria Municipal de Trabalho e assistência Social, aos dezenove dias do mês 
de maio de dois mil e vinte e um.
celsa Maria Gomes de Brito Silva
Secretária Municipal de Trabalho e assistência Social - SEMTraS
dEc. 006/2021 - GaP/PMS

Protocolo: 661784
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PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 028/2021-NaF/seMaG, de 25/05/2021

designar a Servidora comissionada, ana flávia lopes ferreira, Para fis-
cal de contrato de locação de impressoras, incluindo o fornecimento dos 
Equipamentos (Novos E 1º Uso), Serviços de Manutenção Preventiva e 
corretiva, reposição de Peças e de Todo o Material de consumo Necessário 
ao Perfeito funcionamento dos Equipamentos, Exceto Papel, de conformi-
dade com as Especificações Constantes em anexo para atender as neces-
sidades da Semag. o Secretário Municipal de administração e Governo, no 
uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 012/2021 - GaP/PMS, 
de 01 de janeiro de 2021.
considerando o disposto no inciso ii do artigo 48 e artigo 67 da lei nº 
8.666/93, o dever de fiscalizar e acompanhar a execução do contrato;
Considerando que os Órgãos Públicos devem manter fiscal formalmente 
designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora ana flávia lopes ferreira matrícula89233, 
lotada na Secretaria Municipal de administração e Governo, como chefe de 
Seção de Procedimentos licitatórios e convênios, para exercer a função de 
fiScal dE coNTraTo de locação de impressoras, incluindo o fornecimen-
to dos equipamentos (novos e 1º uso), serviços de manutenção preventiva 
e corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo necessário 
ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel, de conformi-
dade com as especificações constantes em anexo para atender as necessi-
dades da Secretaria Municipal de administração e Governo - SEMaG;
Art. 2º - DESIGNAR como fiscal substituto o servidor Cristiana Portela Cas-
tro Tiburcio, matrícula 53807.
art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. registre-
se, Publique-se e cumpra-se. Gabinete do Secretário Municipal de admi-
nistração e Governo, em 25 de maio de 2021. Emir Machado de aguiar 
- Sec. Mun. de administração e Governo/decreto nº 012/2021 - GaP/PMS.

Protocolo: 661785

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2021-019
Órgão: FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo 

de sÃo GeraLdo do araGUaia
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de gêne-
ros alimentícios para atender o cardápio da merenda escolar. data, Hora, 
local: 11/06/2021 às 09h00min na sala da cPl da Prefeitura Mul de São 
Geraldo do araguaia/Pa. contato fone (63) 99243 1178. Edital e informa-
ções: das 08:00h as 14:00h, no mesmo endereço supra, fornecido ao inte-
ressado que se identificar. Edital disponível ainda para download no portal 
da transparência PMSaGa, site: http://www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.
br e portal do TcM/Pa, site: https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitaco-
es. São Geraldo do araguaia - Pa, 28 de maio de 2021. Pregoeiro - adir 
carrafa - cPL - PMsaGa.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
retiFicaÇÃo

Publicado no ioEPa, do dia 21.05.2021, numero da publicação 34.590, Pag. 104.
No aviso Pregão Presencial SrP 9/2021-018. oNde se LÊ: data de aber-
tura 04.06.2021, LÊia-se: data de abertura 07.06.2021. São Geraldo do 
araguaia - Pa, 28 de maio de 2021. Pregoeiro - roberto ednamits dos 
santos - cPL - PMsaGa.

Protocolo: 661787

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ aÇU
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico 9/2021-2105001
o Município de tomé açu, torna público aos interessados que às10:30 
horas, do dia 14 de junho de 2021, realizará sessão pública na modalidade 
Pregão nº 9/2021-2105001, na forma Eletrônica pelo Sistema de regis-
tro de Preços, cujo objeto consiste em registro de preços para eventual 
e futura contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, para atender aos alunos da rede Municipal de 
Ensino do Município de Tomé açu, conforme as diretrizes do Programa Na-
cional de alimentação Escolar (PNaE).o Edital e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados na sala da comissão Permanente de licita-
ção, localizada na Praça Três Poderes nº 738, Bairro:  centro, Tomé açu/
Pa, de segunda a sexta feira, no horário das 8:00hs ás 12:00hs, a partir 
da publicação deste aviso, bem como poderá ser consultado ou retirado no 
Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Estado 
do Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br e no site http://www.portaldecom-
praspublicas.com.br.

PreGÃo PreseNciaL 9/2021-1604002 
o Município de tomé açu torna público, que promovera licitação na mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Por Item. Objeto: Registro 

de preços para eventual e futura prestação de serviços de funerários e for-
necimento de urnas mortuárias, para atender as demandas da Secretaria 
Municipal Trabalho E assistência Social do Município de Tomé açu que se 
encontram em condições de Vulnerabilidade Social. a sessão pública acon-
tecerá às 09:00h do dia 15 de junho de 2021.Integra do edital e demais 
informações disponíveis na Sala da comissão Permanente de licitação, na 
Praça Três Poderes, nº 738, centro, Tomé açu, de segunda e sexta-feira 
no horário de 08:00 às 12:00 ou no Mural dos Jurisdicionados www.tcm.
pa.gov.br. Márcia Helena Moreira Leite - Pregoeira PMta;

Protocolo: 661788

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de tUcUMÃ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-032PMt
o Município de tUcUMÃ, através da PrEfEiTUra MUNiciPal, por inter-
médio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 09:00 
horas do dia 15 de junho de 2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP Nº 9/2021-032PMT, tipo menor preço por ITEM, cujo REGISTRO DE 
PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo PErTiNENTE Para 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE TorNo E Solda, Para aTENdEr aS NE-
cESSidadES daS SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS do MUNicÍPio 
dE TUcUMÃ, de acordo com o que determina a legislação vigente, a reali-
zar-se no Portal de compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. informações Gerais: o edital está disponível na rua do café, 
S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também 
pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no ende-
reço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 27 de maio 
de 2021. iGor LiMa dos saNtos - Pregoeiro.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-033PMt
o Município de tUcUMÃ, através da PrEfEiTUra MUNiciPal, por inter-
médio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 09:00 
horas do dia 16 de junho de 2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP Nº 9/2021-033PMT, tipo menor preço por ITEM, cujo REGISTRO DE 
PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo PErTiNENTE Para 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE BorracHaria, Para aTENdEr aS dEMaN-
daS daS SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS do MUNicÍPio dE TUcU-
MÃ, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no 
Portal de compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. 
informações Gerais: o edital está disponível na rua do café, S/Nº, Setor 
alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: 
cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço www.
tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 27 de maio de 2021. 
NadieLY soUsa rocHa - Pregoeira.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-034FMs
o Município de tUcUMÃ, através da fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE, por 
intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 
09:00 horas do dia 15 de junho de 2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO SRP Nº 9/2021-034FMS, tipo menor preço por ITEM, cujo REGIS-
Tro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo PErTiNENTE, 
Para aQUiSiÇÃo dE VEÍcUloS, aTraVÉS da EMENda ParlaMENTar Nº 
11234.776000/1200-03, Para aTENdEr a dEMaNda do cENTro dE SaÚdE 
da aGroVila do cUca, do MUNicÍPio dE TUcUMÃ, de acordo com o que 
determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras Públicas, 
no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. informações Gerais: o edital 
está disponível na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 
07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem 
como no site do TcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. 
TUcUMÃ - Pa, 27 de maio de 2021. NadieLY soUsa rocHa - Pregoeira.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-036FMs
o Município de tUcUMÃ, através do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE, por 
intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 
09:00 horas do dia 16 de junho de 2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO SRP Nº 9/2021-036FMS, tipo menor preço por ITEM, cujo REGISTRO 
dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo PETiNENTE Para 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial odoNTolÓGico, Para aTENdEr a dEMaNda 
do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE TUcUMÃ, de acordo com o que de-
termina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras Públicas, 
no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. informações Gerais: o edi-
tal está disponível na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/
Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.
com, bem como no site do TcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-
de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 27 de maio de 2021. siMoNe rodriGUes 
deZiderio - Pregoeira.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-037PMt
o Município de tUcUMÃ, através da PrEfEiTUra MUNiciPal, por inter-
médio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 09:00 
horas do dia 14 de junho de 2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP Nº 9/2021-037PMT, tipo menor preço por LOTE, cujo REGISTRO DE 
PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTa-
ÇÃo dE SErViÇoS dE forNEciMENTo dE iNTErNET (ScM), Para acES-
SO À INTERNET “VIA RÁDIO E/OU FIBRA ÓTICA”, COM EQUIPAMENTOS 
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EM rEGiME dE coModaTo, Para aTENdEr a dEMaNda doS fUNdoS 
E SEcrETariaS MUNiciPaiS da PrEfEiTUra dE TUcUMÃ/Pa, de acordo 
com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de com-
pras Públicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. informações 
Gerais: o edital está disponível na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, 
Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@
gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/
mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 27 de maio de 2021. iGor LiMa dos 
saNtos - Pregoeiro.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-039FMs
o Município de tUcUMÃ, através do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE, por 
intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 
09:00 horas do dia 14 de junho de 2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO SRP Nº 9/2021-039FMS, tipo menor preço por LOTE, cujo REGISTRO 
dE PrEÇoS ViSaNdo fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS fUNErárioS, Para aTEN-
dEr a dEMaNda do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE do MUNiciPio dE 
TUcUMÃ, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-
se no Portal de compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.
com.br. informações Gerais: o edital está disponível na rua do café, S/Nº, 
Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo 
e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no endere-
ço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 27 de maio de 
2021. siMoNe rodriGUes deZiderio - Pregoeira.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-040FMs
o Município de tUcUMÃ, através do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE, por 
intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 
09:00 horas do dia 14 de junho de 2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO SRP Nº 9/2021-040FMS, tipo menor preço por ITEM, cujo REGISTRO 
dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do 
raMo PErTiNENTE Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS aMBUlaTorial Para 
MoldaGEM, ProdUÇÃo E iNSTalaÇao dE PrÓTESE dENTária dE for-
Ma coMPlEMENTar a rEdE dE SaÚdE PÚBlica MUNiciPal dE TUcUMÃ, 
de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal 
de compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. in-
formações Gerais: o edital está disponível na rua do café, S/Nº, Setor 
alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: 
cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço www.
tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 27 de maio de 2021. 
NadieLY soUsa rocHa - Pregoeira.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-041FMs
o Município de tUcUMÃ, através do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE, por 
intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 
09:00 horas do dia 15 de junho de 2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO SRP Nº 9/2021-041FMS, tipo menor preço por ITEM, cujo REGISTRO 
dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada do raMo 
PErTiNENTE Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS MÉdicoS Para SUPorTE 
aVaNÇado dE Vida-cardioVaScUlar E rESPiraTÓrio, EM acoMPa-
NHaMENTo dE PaciENTES dE coVid-19 dUraNTE o TraNSlado Para 
oUTroS MUNicÍPioS/ESTadoS EM VEÍcUlo TiPo aMBUlÂNcia oU UTi 
MÓVEl aÉrEa E TErrESTrE, Para aTENdEr a dEMaNda do fUNdo MU-
NiciPal dE SaÚdE dE TUcUMÃ, de acordo com o que determina a legis-
lação vigente, a realizar-se no Portal de compras Públicas, no sítio www.
portaldecompraspublicas.com.br. informações Gerais: o edital está dispo-
nível na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs 
às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como 
no site do TcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TU-
cUMÃ - Pa, 27 de maio de 2021. siMoNe rodriGUes deZiderio 
- Pregoeira.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-043PMt
o Município de tUcUMÃ, através da PrEfEiTUra MUNiciPal, por inter-
médio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 09:00 
horas do dia 17 de junho de 2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP Nº 9/2021-043PMT, tipo menor preço por ITEM, cujo REGISTRO DE 
PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS PErMa-
NENTES Para aTENdEr a dEMaNda doS fUNdoS E SEcrETariaS MUNi-
ciPaiS dE TUcUMÃ, de acordo com o que determina a legislação vigente, 
a realizar-se no Portal de compras Públicas, no sítio www.portaldecom-
praspublicas.com.br. informações Gerais: o edital está disponível na rua 
do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e 
também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, 
no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 27 de 
maio de 2021. siMoNe rodriGUes deZiderio - Pregoeira.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-044PMt
o Município de tUcUMÃ, através da PrEfEiTUra MUNiciPal, por inter-
médio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 09:00 
horas do dia 17 de junho de 2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO SRP Nº 9/2021-044PMT, tipo menor preço por ITEM, cujo REGISTRO 
dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do 
raMo PErTiNENTE Para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS ESPorTiVoS, Para 
aTENdEr a dEMaNda da SEcrETaria MUNiciPal dE dESPorTo E la-
ZEr E fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo do MUNiciPio dE TUcUMÃ, de 
acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal 
de compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. in-
formações Gerais: o edital está disponível na rua do café, S/Nº, Setor 
alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: 
cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço www.
tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 27 de maio de 2021. 
NadieLY soUsa rocHa - Pregoeira.

Protocolo: 661790

..

eMPresariaL
.

J. P. s. GoNÇaLVes 
cNPJ nº. 14.098.917/0001-85 

Torna público que recebeu da SEMMA/Limoeiro do Ajurú, a Licença de Ope-
ração - lo nº 0003/2019, validade 06/11/2021, para produção de palmito 
em conserva de sua unidade fabril localizada no rio limoeiro, s/n, cEP 
68.415-000, Município de Limoeiro do Ajuru, Estado do Pará.

J. P. s. GoNÇaLVes 
cNPJ nº. 14.098.917/0001-85 

Torna público que requereu da SEMMA/Limoeiro do Ajurú, a renovação 
da licença de operação - lo nº 0003/2019, validade 06/11/2021, para 
produção de palmito em conserva de sua unidade fabril localizada no rio 
Limoeiro, s/n, CEP 68.415-000, Município de Limoeiro do Ajurú, Estado 
do Pará.

Protocolo: 661801

7.0 iNdUstria e coMÉrcio de Madeiras 
cNPJ 16.732.690/0001-03 

av Martinho Monteiro, nº 18, altos, Murinin, Benevides/Pa, torna públi-
co que recebeu da SEMMaT Benevides a lo 084/2021 para ativ. desdob. 
tora para madeira serrada/laminada/faqueada  através do processo n° 
102/2021.

Protocolo: 661802

7.0 iNdUstria e coMÉrcio de Madeiras 
cNPJ 16.732.690/0001-03

av Martinho Monteiro, nº 18, altos, Murinin, Benevides/Pa, torna público 
que recebeu da SEMMaT Benevides a lo 085/2021 para a atividade de 
rampa de embarque e desembarque de matéria-prima, através do proces-
so n° 103/2021.

Protocolo: 661804

PortiL Portas itiNGa Ltda 
cNPJ 04.091.950/0001-20 

Torna público que recebeu da SEMMa/dom Eliseu/Pa renovação da licença 
ambiental de operação para atividades de desdobro de madeira em tora 
para produção de laminas de madeira para fabricação de compensados e 
Movelaria, localizada av. Bernardo Sayão, SN, km 1480, Vila Bela Vista, 
dom Eliseu/Pa.

Protocolo: 661807

saNdra Maria aZeVedo rUscHeL 
Torna público que recebeu da SEMaS, aUTEf nº 273683/2021  com va-
lidade até 11/05/2023, respectivamente, para Plano de Manejo Florestal 
Sustentado na fazenda lote 33 setor a, no Município de Prainha/Pa.

Protocolo: 661808

PetroLeUM deriVados de PetroLeo Ltda 
cNPJ N°. 40.182.457/0001-89 

Torna público que recebeu a licença de operação N° 01/2021 da SEMMa/
Mojuí dos Campos, para atividade de Comércio Varejista de Combustíveis 
para Veículos Automotores, em Mojuí dos Campos/PA.

Protocolo: 661809

Master Norte oPeraÇÕes PortUÁrias Ltda
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa, a licença de operação - lo nº 
12551/2020, válida até 05/02/2021, para atividade de Transbordo de mer-
cadorias/produtos ao largo em Santarém/Pa.

Master Norte oPeraÇÕes PortUÁrias Ltda
Torna público a solicitação de renovação da licença de operação - lo 
nº12551/2020, válida até 05/02/2021, junto a SEMAS/PA, para a atividade 
de Transbordo de mercadorias/produtos ao largo em Santarém/Pa.

Protocolo: 661810

aLUNos coNcLUiNtes do eNsiNo MÉdio eJa 
No sistema Ead na instituição cEQP PoTENcia MaSTEr sob o  ParEcEr 
303/2016 cEE/Pa - aUT. E crEdENc. 344 dE 13 dE oUTUBro dE 2016 
iNScriÇÃo do inep N° 15168735. 

aLUNos coNcLUÍraM eM aBriL/Maio de 2021
1. aBraHiM rodriGUES MoraES 2. aNalU GoNdiM oliVa JoffilY dE 
SoUSa 3. aNGÉlica SUEli da SilVa NoVaiS 4. dEiSaNE GoNÇalVES dE 
oliVEiraGEiSa 5.raiaNE SilVa GaMa 6.HENriQUE loNGUiNHo cUNHa 
7.HUMBErTo da SilVa BacElar filHo 8.iSadora SoriaNo dE SoUZa 
JESUÍNo rodriGUES 9.Jair oliVEira doS rEiS 10.JoÃo BaTiSTa SaN-
ToS SilVa 11.JoSÉ EdUardo caNUTo da SilVa caVallEiro 12.JoSE-
Mar SaNToS da coSTa 13. lÍVia ValÉria loPES aGUiar 14.lUcilENE 
doS SaNToS 15.lUiS carloS MiraNda VErGa 16.JoNaTHaN lUiZ da 
SilVa 17. MaTHEUS alVES dE oliVEira 18. MicHElE EVaNGEliSTa da 
SilVa 19. Naiara aGUiar fraNÇa 20.TÂNia da SilVa alVES 21.YaSMiN 
ioSSEf MiraNda

Protocolo: 661811
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cÂMara MUNiciPaL do acarÁ
ata de reGistro de PreÇo - cMac

PreGÃo PreseNciaL 001/2021-cMac-srP-PP 
Objeto: Registro de Preços para eventual locação de veículos para atender 
as necessidades da câmara Municipal do acará. Vigência: 12 meses. data 
da assinatura: 24/05/2021. contratante: câmara Municipal do acará/Pa 
- cNPJ nº 04.362.646/0001-70. contratado: NaNorTE SErViÇoS lTda - 
ME, cNPJ Nº: 10.715.305/0001-33, valor r$ 206.400,00.

cláudia Maria carneiro Mota da silva
Presidente

cÂMara MUNiciPaL do acarÁ
eXtrato de coNtrato - cMac

PreGÃo PreseNciaL 001/2021-cMac-srP-PP 
Objeto: Registro de Preços para eventual locação de veículos para atender as 
necessidades da câmara Municipal do acará. contratante: câmara Municipal 
do acará/Pa -, cNPJ nº 04.362.646/0001-70.contratado: NaNorTE SErVi-
ÇoS lTda - ME, cNPJ Nº: 10.715.305/0001-33, valor r$ 206.400,00. contra-
to nº 001/2021-cMac-SrP-PP. data da assinatura 24/05/2021.

cláudia Maria carneiro Mota da silva
Presidente

cÂMara MUNiciPaL do acarÁ
ata de reGistro de PreÇo - cMac

PreGÃo PreseNciaL 003/2021-cMac-srP-PP 
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de higiene 
e limpeza para atender as necessidades da câmara Municipal do acará. 
Vigência: 12 meses. data da assinatura: 24/05/2021. contratante: câma-
ra Municipal do acará/Pa - cNPJ nº 04.362.646/0001-70. contratado: Mr 
faBricaÇÃo dE MÓVEiS E SErViÇoS EirEli, cNPJ Nº: 21.958.733/0001-
03, valor r$ 73.979,30.

cláudia Maria carneiro Mota da silva
Presidente

cÂMara MUNiciPaL do acarÁ
eXtrato de coNtrato - cMac

PreGÃo PreseNciaL 003/2021-cMac-srP-PP 
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de higiene 
e limpeza para atender as necessidades da câmara Municipal do acará. 
contratante: câmara Municipal do acará/Pa -, cNPJ nº 04.362.646/0001-
70.contratado: Mr faBricaÇÃo dE MÓVEiS E SErViÇoS EirEli, cNPJ 
Nº: 21.958.733/0001-03, valor r$ 73.979,30 contrato nº 003/2021-cMa-
c-SrP-PP. data da assinatura 24/05/2021.

cláudia Maria carneiro Mota da silva
Presidente

cÂMara MUNiciPaL do acarÁ
ata de reGistro de PreÇo - cMac

PreGÃo PreseNciaL 004/2021-cMac-srP-PP 
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios para 
atender as necessidades da câmara Municipal do acará. Vigência: 12 meses. 
data da assinatura: 24/05/2021. contratante: câmara Municipal do acará/Pa - 
cNPJ nº 04.362.646/0001-70. contratado: Mr faBricaÇÃo dE MÓVEiS E SEr-
ViÇoS EirEli, cNPJ Nº: 21.958.733/0001-03, valor r$ 54.135,00.

cláudia Maria carneiro Mota da silva
Presidente

cÂMara MUNiciPaL do acarÁ
eXtrato de coNtrato - cMac

PreGÃo PreseNciaL 004/2021-cMac-srP-PP 
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentí-
cios para atender as necessidades da câmara Municipal do acará. con-
tratante: câmara Municipal do acará/Pa -, cNPJ nº 04.362.646/0001-70.
contratado: Mr faBricaÇÃo dE MÓVEiS E SErViÇoS EirEli, cNPJ Nº: 
21.958.733/0001-03, valor r$ 54.135,00. contrato nº 003-1/2021-cMac
-SrP-PP. data da assinatura 24/05/2021.

cláudia Maria carneiro Mota da silva
Presidente

cÂMara MUNiciPaL do acarÁ
ata de reGistro de PreÇo - cMac

PreGÃo PreseNciaL 004/2021-cMac-srP-PP 
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios 
para atender as necessidades da câmara Municipal do acará. Vigência: 
12 meses. data da assinatura: 24/05/2021. contratante: câmara Munici-
pal do acará/Pa - cNPJ nº 04.362.646/0001-70. contratado: oSValdo c. 
coSTa, cNPJ Nº: 03.131.403/0001-68, valor r$ 57.227,00.

cláudia Maria carneiro Mota da silva
Presidente

cÂMara MUNiciPaL do acarÁ
eXtrato de coNtrato - cMac

PreGÃo PreseNciaL 004/2021-cMac-srP-PP 
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios 
para atender as necessidades da câmara Municipal do acará. contratante: 
câmara Municipal do acará/Pa , cNPJ nº 04.362.646/0001-70.contratado: 
oSValdo c. coSTa, cNPJ Nº: 03.131.403/0001-68, valor r$ 57.227,00. 
contrato nº 003-2/2021-cMac-SrP-PP. data da assinatura 24/05/2021.

cláudia Maria carneiro Mota da silva
Presidente

cÂMara MUNiciPaL do acarÁ
ata de reGistro de PreÇo - cMac

PreGÃo PreseNciaL 005/2021-cMac-srP-PP 
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de expe-
diente para atender as necessidades da câmara Municipal do acará. Vigên-

cia: 12 meses. data da assinatura: 24/05/2021. contratante: câmara Mu-
nicipal do acará/Pa - cNPJ nº 04.362.646/0001-70. contratado: fUrTado 
SoUZa EMPrEENdiMENToS EirEli-EPP, cNPJ Nº: 35.829.669/0001-75, 
valor r$ 101.204,29.

cláudia Maria carneiro Mota da silva
Presidente

cÂMara MUNiciPaL do acarÁ
eXtrato de coNtrato - cMac

PreGÃo PreseNciaL 005/2021-cMac-srP-PP 
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de expe-
diente para atender as necessidades da câmara Municipal do acará. con-
tratante: câmara Municipal do acará/Pa -, cNPJ nº 04.362.646/0001-70.
contratado: fUrTado SoUZa EMPrEENdiMENToS EirEli-EPP, cNPJ Nº: 
35.829.669/0001-75, valor r$ 101.204,29. contrato nº 005/2021-cMac
-SrP-PP. data da assinatura 24/05/2021.

cláudia Maria carneiro Mota da silva
Presidente

Protocolo: 661824

FUNdo MUNiciPaL de saÚde de NoVo rePartiMeNto
toMada de PreÇos Nº. 2/2021-001.

ÓrGÃo: FUNdo MUNiciPaL de saÚde.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de 
engenharia civil para ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) dom 
ivo Eduardo da Silva, Município de Novo repartimento. data, Hora, local: 
17/06/2021 às 09h00min na sala da cPl da Prefeitura Mul de Novo re-
partimento/Pa. contato fone (94) 99664 2229. Edital e informações: das 
08:00h as 12:00h e das 14:00h as 18:00h, no mesmo endereço supra, 
fornecido ao interessado que se identificar. Edital disponível ainda para 
download no portal da transparência Novo repartimento, site: http://www.
novorepartimento.pa.gov.br e portal do TcM/Pa, site: https://www.tcm.
pa.gov.br/geo-obras. Novo repartimento - Pa, 28 de maio de 2021. 
ailza de Jesus costa - Presidente da cPL - PMNr.

Protocolo: 661821

cÂMara MUNiciPaL de saNto aNtoNio do taUÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2021. Processo LicitatÓrio Nº9/2021-
270501. Tipo menor preço unitário, para aquisição de material consumo 
- combustível (gasolina) comum e aditivada, conforme e condições no ter-
mo de referência e do edital. a abertura será realizada no dia11/06/2021 
às 10:00h na Plataforma do liciTaNET. Edital está disponível nos sites: 
www.licitanet.com.brehttps://camarasat.pa.gov.br. Jorge Lisboa souza 
do Mar - Pregoeiro

Protocolo: 661822

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 Santa Maria do 
Pará, licença de operação - lo Nº 009/2021, para a rede de distribuição 
de Energia Elétrica - “Travessa São Domingos - 1023507554 - Pedro Ro-
berto Viana da Silva”, localizada no Município de Santa Maria do Pará, no 
Estado do Pará.

Protocolo: 661814

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente do município de irituia, a licença 
Prévia - lP Nº 003/2021 e a licença de instalação - li Nº 003/2021, para 
a Rede de Distribuição de Energia Elétrica - RDR 34,5 kV - “ID 1027684994 
- BR 010 - Isamor Vitorio dos Reis”, localizada no Município de Irituia, no 
Estado do Pará.

Protocolo: 661816

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S/a, cNPJ: 04.895.728/0001-
80, torna público que requereu das Secretarias Municipais de Meio am-
biente de Moju e Limoeiro do Ajuru - SEMMAS, as Licenças: Prévia e de 
instalação (lPs e lis), e as autorizações para Supressão de Vegetação 
(ASVs) para as construções das Subestações de Energia Elétrica: Moju II e 
Limoeiro, nos municípios de Moju e Limoeiro do Ajuru no Estado do Pará.

Protocolo: 661817

iNstitUto de PreVidÊNcia MUNiciPaL de tUcUrUÍ - iPaset
aViso de LicitaÇÃo - 

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2021-002
abertura dia 14/06/2021, às 09:00 horas, no instituto de Previdência Mu-
nicipal de Tucuruí - IPASET, tipo Menor Preço por item, Objeto contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de assesso-
ria e consultoria previdenciária, dando suporte a gestão do rPPS, conforme 
exigências emanadas pelo ministério da economia/secretaria de previdên-
cia social e tribunal de contas dos municípios de estado do Pará (TcM), as-
sessoria econômica completa e política anual de investimentos e realização 
de reavaliação atuarial. o edital encontra a disposição na cPl no horário 
de expediente, das 8:00hs às 12:00hs, em dias úteis e no site http:/www.
ipaset.gov.br. Tucuruí-Pa, 28/05/2021. GUteMBerGUe GoNÇaLVes de 
soUsa. Pregoeiro

Protocolo: 661818
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