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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

L e i    Nº 9.280, de 16 de JUNHo de 2021
institui a Semana Estadual de Sensibilização e defesa dos direitos dos 
Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais.
a aSSEMBlEia lEGiSlatiVa do EStado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1°  fica instituída no Estado do Pará, a Semana Estadual de Sensi-
bilização e Defesa dos Direitos dos Portadores de Doenças Inflamatórias 
intestinais a ser comemorado, anualmente, na 3ª (terceira) semana do 
mês de maio. 
art. 2° durante a Semana Estadual de Sensibilização e defesa dos direitos 
dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais poderão ser realizadas 
campanhas para:
I - esclarecer a população sobre as doenças inflamatórias intestinais, os 
sintomas, as principais formas de diagnóstico e o tratamento; 
II - suscitar a busca científica por informações para diagnosticar as doen-
ças, informando sobre o complexo conjunto de fatores biológicos, compor-
tamentais e ambientais que se relacionam para causar as doenças infla-
matórias intestinais; 
iii - ressaltar a importância da alimentação saudável, da adesão ao trata-
mento e da prática regular de exercícios físicos como forma de tratamento 
e controle das doenças inflamatórias intestinais; 
IV - divulgar os direitos relativos aos portadores de doenças inflamatórias 
intestinais, as entidades de apoio e as informações relativas à temática. 
art. 3° os casos diagnosticados pela rede privada de atendimento de saúde 
serão obrigatoriamente notificados à Secretaria Estadual de Saúde, a fim 
de aprimorar a gestão do atendimento aos portadores. 
Art. 4° As estatísticas de diagnósticos poderão ser encaminhadas pela Se-
cretaria Estadual de Saúde, à associação Nacional dos Portadores de do-
enças Inflamatórias Intestinais (DII BRASIL). 
art. 5° Em todas as redes de atendimento à saúde, os exames laboratoriais 
e de imagem necessários ao controle das doenças inflamatórias intestinais, 
terão prioridade no atendimento, em relação aos casos não urgentes.
art. 6° fica reconhecida a necessidade de atendimento multidisciplinar, 
que salvaguarde a saúde física e mental dos portadores.
art. 7° durante a Semana Estadual de Sensibilização e defesa dos direitos 
dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais, o prédio da Assem-
bleia legislativa receberá iluminação roxa, como forma de chamar atenção 
para a causa. 
art. 8° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 16 de junho de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

L e i   Nº 9.281, de 16 de JUNHo de 2021
declara como patrimônio cultural de natureza  imaterial  para  o Estado 
do Pará, o “Grupo de Percussão faSEPa’rtE” da fundação de atendimento 
Socioeducativo do Pará (faSEPa). 
a aSSEMBlEia lEGiSlatiVa do EStado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° fica declarado como patrimônio cultural de natureza imaterial para 
o Estado do Pará, o “Grupo de Percussão faSEPa’rtE” da fundação de 
atendimento Socioeducativo do Pará (faSEPa).
Parágrafo único.  Para fins do disposto nesta Lei, o Poder Executivo pro-
cederá aos registros necessários, nos livros próprios do órgão competente 
na forma da lei. 
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 16 de junho de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

L e i   Nº 9.282,de 16 de JUNHo de 2021
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, o 
instituto terra Verde Brasil.
a aSSEMBlEia lEGiSlatiVa do EStado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1°  fica declarado e reconhecido como entidade de utilidade pública 
para o Estado do Pará, o instituto terra Verde Brasil.
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 16 de junho de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 669092

decreto de 17 de JUNHo de 2021
Excepciona do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, que revogou a 
cessão de servidores ocupantes dos cargos de Professor e de Especialista 
em Educação a outros Órgãos e/ou entes da administração Pública Muni-
cipal, Estadual e federal.
o GoVErNador do EStado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, da constituição Estadual e na forma prevista 
no parágrafo único do art. 2º do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, e
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/323575,

d E c r E t a:
art. 1º fica excepcionada a cessão da servidora rENata dE fátiMa SaN-
toS liMa, ocupante do cargo de Especialista em Educação classe i, ma-
trícula funcional nº 5900224/1, no interesse do respectivo Órgão e do Ser-
viço Público.
art. 2º compete à Secretária de Estado de Educação editar os atos neces-
sários à fiel execução deste Decreto, para efetivação da cessão da servido-
ra supracitada, conforme dispõe o decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019. 
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 17 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do EStado rESolVE:
autorizar alBErto HENriQUE tEiXEira dE BarroS, Presidente da fun-
dação ParáPaZ, a se ausentar de suas funções, no período de 1º a 30 de 
julho de 2021, em gozo de férias regulamentares, referentes ao período aqui-
sitivo de 2020/2021, devendo responder pelo expediente do Órgão, no impe-
dimento do titular, JHoN KEVEN caValcaNtE caMPoS, chefe de Gabinete.
Palácio do GoVErNo, 17 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do EStado rESolVE:
autorizar BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS, Presidente do instituto de terras 
do Pará, a se ausentar de suas funções, no período de 5 a 16 de julho de 
2021, em gozo de férias regulamentares, referentes ao período aquisitivo de 
2017/2018, devendo responder pelo expediente do Órgão, na ausência do 
titular, fláVio ricardo alBUQUErQUE aZEVEdo, Procurador autárquico.
Palácio do GoVErNo, 17 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do EStado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 135, inciso V, da constituição Estadual, 
combinado com a lei nº. 7.584, de 28 de dezembro de 2011, lUiZ claU-
dio roSa da coSta NUNES do cargo em comissão de comandante de 
aeronave ii, com lotação na Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social, a contar de 31 de maio de 2021.
Palácio do GoVErNo, 17 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do EStado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 135, inciso V, da constituição Estadual, 
combinado com a lei nº. 7.584, de 28 de dezembro de 2011, carloS al-
BErto SaldaNHa da SilVa do cargo em comissão de co-Piloto de aero-
nave, com lotação na Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa 
Social, a contar de 31 de maio de 2021.
Palácio do GoVErNo, 17 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do EStado rESolVE:
nomear, de acordo com a lei nº. 7.584, de 28 de dezembro de 2011, com-
binado com o art. 3º, § 2º, do decreto nº. 1.250, de 20 de março de 2015, 
carloS alBErto SaldaNHa da SilVa para exercer o cargo em comissão 
de comandante de aeronave ii, com lotação na Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, a contar de 31 de maio de 2021.
Palácio do GoVErNo, 17 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do EStado rESolVE:
exonerar, de acordo com os arts. 3º. inciso ii, e 18 da lei nº. 6.308, de 
17 de julho de 2000, combinados com o art.13, inciso ii, do decreto nº. 
5.795, de 27 de dezembro de 2002, JaNrlir crUZ coUtiNHo do cargo de 
diretor de Gestão Portuária da companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará, a contar de 1º de junho de 2021.
Palácio do GoVErNo, 17 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do EStado rESolVE:
nomear, de acordo com os arts. 3º, inciso ii, e 18 da lei nº. 6.308, de 
17 de julho de 2000, combinados com o art.13, inciso ii, do decreto nº. 
5.795, de 27 de dezembro de 2002, GEorGE rodriGo Mota dE oliVEi-
ra para o cargo de diretor de Gestão Portuária da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará, a contar de 1º de junho de 2021.
Palácio do GoVErNo, 17 dE JUNHo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 
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e r r a t a
No decreto datado de 31 de maio de 2021, publicado no diário 
Oficial do Estado nº 34.600, de 1º de junho de 2021, página 4, co-
luna 1, que trata da exoneração/nomeação de conselheiros do conselho 
Estadual de trânsito:
Onde se lê:
“art.1º. Exonerar os conselheiros do conselho Estadual de trânsito, abaixo 
relacionados: 
i – BatalHÃo dE PoliciaMENto rodoViário – BPrV 
titular: cEl PM leonardo franco aragão
art. 2º. Nomear para integrarem o conselho Estadual de trânsito, os abai-
xo relacionados:
i - BatalHÃo dE PoliciaMENto rodoViário – BPrV 
titular: tEN cEl Jorge luiz aragão da Silva”
Leia-se: 
“art.1º. Exonerar os conselheiros do conselho Estadual de trânsito, abaixo 
relacionados: 
i – BatalHÃo dE PoliciaMENto rodoViário – BPrV 
titular: cEl PM leonardo franco costa
art. 2º. Nomear para integrarem o conselho Estadual de trânsito, os abai-
xo relacionados: 
i – BatalHÃo dE PoliciaMENto rodoViário – BPrV
titular: tEN cEl Jorge luiz aragão Silva”.

Protocolo: 669090

d e c r e t o  Nº 1658, de 16 de JUNHo 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$ 11.213.334,85 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$ 11.213.334,85 (onze Milhões, du-
zentos e treze Mil, trezentos e trinta e Quatro reais e oitenta e cinco 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNtE NatUrEZa da 
dESPESa Valor

071010481114997659 - SEdoP 0301 449051 3.399.392,52
071011545114897645 - SEdoP 0301 444042 3.942.478,66
071011751214897480 - SEdoP 0301 449035 739.677,61
071011751214897480 - SEdoP 0301 449051 2.618.829,06
271011854414978772 - SEMaS 0306 449052 29.700,00
271011854414978772 - SEMaS 0306 449092 15.000,00
291012678214867505 - SEtraN 0301 444042 230.000,00
291012678214867505 - SEtraN 0324 444042 238.257,00

total 11.213.334,85

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, 16 de junho 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 1660, de 17 de JUNHo 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$ 6.559.844,36 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$ 6.559.844,36 (Seis Milhões, Qui-
nhentos e cinquenta e Nove Mil, oitocentos e Quarenta e Quatro reais e 
trinta e Seis centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNtE NatUrEZa da 
dESPESa Valor

071011545114897645 - SEdoP 0101 444042 560.000,00
071011545115087556 - SEdoP 0101 444042 45.000,00

111050412215088930 - casa civil 0101 317170 77.933,50

141012060814918705 - SEdaP 0101 334041 300.000,00

151011339215038421 - SEcUlt 0101 339039 500.000,00
261010618115028259 - PMPa 0106 449052 76.910,86

291012678214867430 - SEtraN 0124 449051 5.000.000,00
total 6.559.844,36

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

071010481114997659 - SEdoP 0101 444042 45.000,00

071010481114997659 - SEdoP 0101 449051 560.000,00

111050412215088930 - casa civil 0101 337170 77.933,50

151011339215038842 - SEcUlt 0101 335041 500.000,00

261010618115028839 - PMPa 0106 449052 76.910,86

291012678214867505 - SEtraN 0124 449051 5.000.000,00

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 300.000,00

total 6.559.844,36

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 17 de junho de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 669085

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 1.001/2021-ccG, de 17 de JUNHo 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. 2021/631260,
r E S o l V E:
i. exonerar roNaldo cÂMara da SilVa do cargo em comissão de Geren-
te de Materiais e Serviços - IESP, código GEP-DAS-011.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, a contar de 11 
de junho de 2021.
ii. nomear aNdrEliNo fErrEira diaS para exercer o cargo em comissão 
de Gerente de Materiais e Serviços - IESP, código GEP-DAS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, a 
contar de 11 de junho de 2021.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 17 dE JUNHo dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.002/2021-ccG, de 17 de JUNHo 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. 2021/639885,
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, JÉSSica dE NaZarÉ loPES rEiS do cargo em co-
missão de Assessor III, código GEP-DAS-011.3 com lotação na Procurado-
ria-Geral do Estado, a contar de 1º de julho de 2021.
ii. nomear MYlENa roSSato MarQUES para exercer o cargo em comissão 
de Assessor III, código GEP-DAS-011.3 com lotação na Procuradoria-Geral 
do Estado, a contar de 1º de julho de 2021.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 17 dE JUNHo dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.003/2021-ccG, de 17 de JUNHo 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. 2021/610170,
r E S o l V E:
i. exonerar catariNa criStiNa MoNtEiro VaScoNcEloS do cargo em 
comissão de Assessor de Análise Normativa, código GEP-DAS-012.4, com 
lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, a contar 
de 8 de junho de 2021.
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ii. nomear rita MartiNS BEZErra para exercer o cargo em comissão de 
Assessor de Análise Normativa, código GEP-DAS-012.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de Planejamento e administração, a contar de 8 de 
junho de 2021.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 17 dE JUNHo dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.004/2021-ccG, de 17 de JUNHo 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. 2021/639145,
r E S o l V E:
i. exonerar dircEU aMoÊdo SilVa do cargo em comissão de coordena-
dor da Área de Educação, código GEP-DAS-011.5, com lotação no Centro 
regional de Governo do Baixo amazonas, a contar de 1º junho de 2021.
ii. nomear daYaN SEriQUE doS SaNtoS para exercer o cargo em comis-
são de Coordenador da Área de Educação, código GEP-DAS-011.5, com 
lotação no centro regional de Governo do Baixo amazonas, a contar de 
1º junho de 2021.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 17 dE JUNHo dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.005/2021-ccG, de 17 de JUNHo 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. 2021/644585,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, HErcUlES lUiS do NaSciMENto MoUra do cargo 
em comissão de Diretor de Centro Regional, código GEP-DAS-011.4, com 
lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública, a contar de 15 de junho 
de 2021.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 17 dE JUNHo dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.006/2021-ccG, de 17 de JUNHo 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. 2021/648858,
r E S o l V E:
nomear adoNiS GUEdES dE oliVEira aroUcK para exercer o cargo em 
comissão de Coordenador de Gestão Ambiental, código GEP-DAS-011.4, 
com lotação no Núcleo de Gerenciamento de transporte Metropolitano, a 
contar de 1º de julho de 2021.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 17 dE JUNHo dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.007/2021-ccG, de 17 de JUNHo de 2021
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, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/643137,
r E S o l V E:
i. exonerar laiS tEiXEira da SilVa PElaES do cargo em comissão de 
Gerente de Inteligência de Mercado, código GEP-DAS-011.3, com lotação 
na Secretaria de Estado de turismo.
ii. nomear allaN diNiZ KlaUtaU dE aMoriM fErrEira para exercer o 
cargo em comissão de Gerente de Inteligência de Mercado, código GEP-
daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de turismo.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 17 dE JUNHo dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.008/2021-ccG, de 17 de JUNHo 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. 2021/649764,
r E S o l V E:
i. exonerar lUaNa lEÃo WaNZElEr do cargo em comissão de coorde-
nador de Núcleo de Planejamento, Estatística e Orçamento, código GEP-
daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de administração Peni-
tenciária, a contar de 16 de junho de 2021.

ii. nomear daNiEla dE caSSia fErrEira da SilVa para exercer o cargo 
em comissão de coordenador de Núcleo de Planejamento, Estatística e or-
çamento, código GEP-DAS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de 
administração Penitenciária, a contar de 16 de junho de 2021. 
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 17 dE JUNHo dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 669091

errata
.

errata da Portaria N°. 279/2021-crG, de 06/05/2021, PU-
BLicada No doe Nº 34.576 de 07/05/2021.
Onde se lê:
dESiGNar, a servidora daNiEla atHaYdE dE oliVEira, id. funcional nº 
5947961/1, ocupante do cargo de assessor.
Leia-se:
dESiGNar, o servidor fErNaNdo WaGNEr aSSUNÇÃo tEiXEira, id fun-
cional nº 5897666/5, ocupante do cargo de Gerente.
Belém-Pa, 17 de Junho de 2021.
 lUciaNa BitENcoUrt SoarES
 coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 668796

.

.

coNtrato
.

Portaria N° 416/2021 - crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENtaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo: o processo nº 2021/639256, de 15/06/2021.
rESolVE:
iNclUir na Portaria nº 315/2016-SccG, de 22/11/2016, o servidor Ed-
Gard lUiS GoMES diaS, ocupante do cargo de assistente operacional ii, 
matricula funcional nº 7003580/1, para função de Suplente de fiscal do 
contrato nº 18/2016-ccG, a contar de 11/05/2021.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoriado EStado, 17 de Junho de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 668799

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 417/2021-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° 2021/645548, de 16 de junho de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de MEdicilÂNdia/Pa, no período de 16 a 19/06/2021.

Servidor objetivo

PaUla BEZErra KoUrY dE fiGUEirEdo, matrícula funcional nº 
57188838/ 3, cPf 715.722.442-91, cargo Mestre de cerimônia, 

lotada na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 17 de junho de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 418/2021-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° 2021/646186, de 16 de junho de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de MaritUBa/Pa, no dia 16/06/2021.
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Servidor objetivo
adria liaNa riBEiro da SilVa PEraccHi, matrícula funcional 
nº 57220432/ 1, cPf 788.884.922-91, cargo Mestre de cerimô-

nia, lotada na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 17 de junho de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 419/2021-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° 2021/647611 de 16 de junho de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de PlacaS/Pa, no período de 16 a 19/06/2020.

Servidor objetivo
lUciENNE BaNdEira PiNto, cPf 207.295.102-04, matrícula 

funcional nº 7004460/4, Mestre de cerimônia, lotada no Gabinete 
do Governador.

assessorar agenda pública do Governo do Estado, nos 
referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do EStado, 17 de junho de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 420/2021-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° 2021/645393, de 16 de junho 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 MaritUBa/Pa, no dia 16/06/2021.

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 ½ (meia) diária 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, 17 de junho de 2021.
lUciaNa BittENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 421/2021-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° 2021/645435, de 16 de junho 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 MaritUBa/Pa, no dia 16/06/2021.

Servidor objetivo
alfrEdo Maia da SilVa, cPf 102.400.552-68 matrícula fun-
cional nº 631795/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na 

diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a diretoria do cerimonial, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária 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, 17 de junho de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais
´
Portaria Nº 422/2021-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° 2021/646286, de 16 de junho 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 MaritUBa/Pa, no dia 16/06/2021.

Servidor objetivo
EliSSaNdro GoMES dE fariaS, cPf 832.410.274-49, matrícula  
funcional  nº 5946370/ 1, ocupante do cargo de assessor admi-

nistrativo iii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a diretoria do cerimonial da Gover-
nadoria, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária 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, 17 de junho de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 668873

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

errata
.

errata de eXtrato de Portaria N° 491/2021 – di/cMG
NÚMero da PUBLicaÇÃo: 668380
PUBLicado No doe Nº 34.613 de 17/06/2021
oNde se LÊ:
EXtrato dE Portaria Nº 491/2021 – di/cMG, dE 11 dE JUNHo dE 2021
Leia-se:
EXtrato dE Portaria Nº 491/2021 – di/cMG, dE 16 dE JUNHo dE 2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa Militar da GoVErNadoria do EStado, 17 dE JUNHo dE 2021.
oSMar ViEira da coSta JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 668836

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portaria Nº 050/2021 – sF/cMG, 
de 17 de JUNHo de 2021

Suprida: Eline Maria Botelho coutinho, Mf nº 5910649/3, assessor admi-
nistrativo IV; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 8.000,00; Elemento de Despe-
sa: 33.90.30 (Material de Consumo) - R$ 4.000,00; Elemento de Des-
pesa: 33.90.39 (outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica) - r$ 
4.000,00; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Os-
mar Vieira da costa Júnior, cEl QoPM.

Protocolo: 668837

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 498/2021 – di/cMG, 
de 17 de JUNHo de 2021

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; Município de Origem: Belém/PA; Destino: Altamira/PA; Pe-
ríodo: 16 a 19/06/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 
(pousada); Servidores: 1º SGT PM Goodmar Monteiro Figueiredo, MF nº 
5197902/2 e 1º SGt PM José carlos Monteiro Nogueira da Silva, Mf nº 
5386080/2; Ordenador: CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior;

Protocolo: 668950
eXtrato de Portaria Nº 499/2021 – di/cMG, 

de 17 de JUNHo de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado.; Município de Origem: Belém/PA; Destino: Altamira/PA; Período: 
16 a 19/06/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousa-
da); Servidor: Cleto Pimentel dos Santos, MF nº 51855454/4; Ordenador: 
CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior;

Protocolo: 668976
eXtrato de Portaria Nº 492/2021 – di/cMG, 

de 17 de JUNHo de 2021
Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de Origem: Belém/
PA; Destino: Aurora do Pará/PA; Período: 12/06/2021; Quantidade de diá-
rias: 1,0 (alimentação); Servidores: 3º SGT PM Marcos Alexandre Martins 
Pires, Mf nº 54194761/2 e cB PM Marcos Paulo Silva do Nascimento, Mf nº 
54193024/2; Ordenador: CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior;

Protocolo: 668838
eXtrato de Portaria Nº 493/2021 – di/cMG, 

de 17 de JUNHo de 2021
Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de Origem: Belém/
PA; Destino: Placas/PA; Período: 15 a 19/06/2021; Quantidade de diárias: 
5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidores: 2º SGT BM PM Artur Vero-
nico ribeiro filho, Mf nº 5598427/2 e Sd PM Marília castro alves, Mf nº 
6401403/2; Ordenador: CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior;

Protocolo: 668839
eXtrato de Portaria Nº 494/2021 – di/cMG, 

de 17 de JUNHo de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de Origem: Belém/PA; Destino: Salinópolis/PA; Período: 
15 a 20/06/2021; Quantidade de diárias: 6,0 (alimentação); Servidores: 
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cláudio Benedito de oliveira Gomes, Mf nº 3358968/2, Eline Maria Botelho 
coutinho, Mf nº 5910649/3, iolene leandro tavares, Mf nº 397146/4, 
Ivanete Bento Ferreira da Silva, MF nº 51855455/5; Ordenador: CEL QOPM 
Osmar Vieira da Costa Júnior;

Protocolo: 668840
eXtrato de Portaria Nº 495/2021 – di/cMG, 

de 17 de JUNHo de 2021
Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de Origem: Belém/
PA; Destino: Aurora do Pará/PA; Servidores/Período/Diárias: TEN CEL 
QoPM cassio tabaranã Silva, Mf nº 5807867/2, caP QoPM Heitor lo-
bato Marques, Mf nº 57198332/3, cB PM renan da Silva Bandeira, Mf 
nº 57221890/2, de 11 a 14/06/2021 (quatro de alimentação e três de 
pousada); CB PM Alécio Fábio Cunha Silva, MF nº 4218819/2, de 12 a 
14/06/2021 (duas de alimentação e duas de pousada); Ordenador: CEL 
QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior;

Protocolo: 668850
eXtrato de Portaria Nº 496/2021 – di/cMG, 

de 17 de JUNHo de 2021
Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de Origem: Belém/
PA; Destino: Aurora do Pará/PA; Período: 28 a 30/05/2021; Quantidade 
de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidor: 3º SGT BM Jesiel 
Dias Silva, MF nº 54184993/2; Ordenador: CEL QOPM Osmar Vieira da 
Costa Júnior;

Protocolo: 668851
eXtrato de Portaria Nº 497/2021 – di/cMG, 

de 17 de JUNHo de 2021
Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de Origem: Belém/
PA; Destino: Canaã dos Carajás/PA; Período: 14 a 15/06/2021; Quanti-
dade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: CAP QOPM 
richard Batista da costa, Mf nº 57199495/2, 1° SGt PM Geraldo Miranda 
Santos, Mf nº 5696577/2, 2º SGt PM francisco de lima cordeiro, Mf nº 
5386659/3, 3º SGt PM Marcos alexandre Martins Pires, Mf nº 54194761/2, 
CB PM Marcos Paulo Silva do Nascimento, MF nº 54193024/2; Ordenador: 
CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior;

Protocolo: 668917

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

PORTARIA Nº 293/2021-PGE.G., de 16 de junho de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o disposto no art. 81 da lei 5.810/94, PaE 2021/532145 
e apresentação do laudo Médico da SEPlad nº 75541.
rESolVE:
coNcEdEr, 10 (dez) dias de licença saúde à servidora izabela linhares 
Sauma castelo Branco, identidade funcional nº 5930952/1, no período de 
08.04 a 17.04.2021, de acordo com o laudo médico nº 75541 da SEPlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 668823

.

.

desiGNar serVidor
.

PORTARIA Nº 294/2021-PGE.G., de 17 de junho de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
dESiGNar, a servidora Elida Guimarães Valente, id. funcional nº 
5889963/1, para responder pelo cargo de Gerente de recursos Humanos, 
por motivo de afastamento do titular Marildo dias ribeiro, id. funcional nº 
2010372/1, no período de 01.07 a 15.07.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 669011
PORTARIA Nº 295/2021-PGE.G., de 17 de junho de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
dESiGNar, a servidora adriana dos Santos Monteiro, id. funcional nº 
5889948/1, para responder pelo cargo de assessor ii, por motivo de afas-
tamento da titular Ediany caniceiro Mattar, id. funcional nº 5900033/2, no 
período de 26.07 a 09.08.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 669019

PORTARIA Nº 297/2021-PGE.G., de 17 de junho de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
dESiGNar, a servidora adriana dos Santos Monteiro, id. funcional nº 
5889948/1, para responder pelo cargo de assessor ii, por motivo de afas-
tamento da titular Ediany caniceiro Mattar, id. funcional nº 5900033/2, no 
período de 13.07 a 23.07.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 669026

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 003/2021
PartES: o EStado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da ProcUradoria-GEral do EStado, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 34.921.759/0001-29, e cENtro dE iNtEGraÇÃo EMPrESa
-EScola-ciEE, associação filantrópica de direito privado, sem fins econô-
micos, beneficente de assistência social e reconhecida de utilidade pública, 
inscrita no cNPJ/Mf n° 61.600.839/0001-55.
do oBJEto: contratação de prestação dos serviços de seleção e conces-
são de estágios supervisionados a estudantes-estagiários, dos cursos de 
administração, arquitetura, arquivologia, Biblioteconomia, ciências con-
tábeis, comunicação Social, direito, Engenharia civil, Gestão de recursos 
Humanos, informática e Serviço Social, através da realização de Estágio 
Supervisionado nas dependências da Procuradoria-Geral.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUStificatiVa dE diSPENSa dE licita-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, Xiii, da lei fe-
deral n°8.666/1993, estando demonstrada a compatibilidade do valor do 
contrato com os preços praticados no mercado.
Valor EStiMado: r$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais)
rEcUrSoS orÇaMENtárioS: funcional programática, 25101.03.122.1297.8338, 
elemento de despesa 339039, fonte de recurso 0101.
ordENador rESPoNSáVEl: ricardo NaSSEr SEfEr, Procurador-Geral 
do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
data: 17 de Junho de 2021
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 668952

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Procurador-Geral do Estado do Pará resolve ratificar o Termo de Dispensa 
de licitação nº 003/2021 para contratação para contratação da empresa 
cENtro dE iNtEGraÇÃo EMPrESa-EScola-ciEE.
Valor: r$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais)
Belém/Pará
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 668954

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA Nº 296/2021-PGE.G., de 17 de junho de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2021/618590
rESolVE:
coNcEdEr, à servidora daniela Silva Salgado, assistente administrativo, 
identidade funcional nº 57215124/1 e cPf nº 882.983.962-00, suprimento 
de fundos no valor de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá obser-
var a classificação orçamentária abaixo:
25101.03.122.1297.8338 – 339030 – r$ 1.000,00
25101.03.122.1297.8338 – 339039 – r$ 3.000,00
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: 668826

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

diÁria
.

Portaria 070/2021-GaB/seac
Belém PA, 17 de junho de 2021
o SEcrEtário adJUNto da SEcrEtaria EStratÉGica dE EStado dE
articUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no DOE 34.211 de 08 de maio de 2020;
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coNSidEraNdo a Portaria Nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no DOE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/655208
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor abaixo discriminado, 4,5 (quatro e meia) diárias 
no período de 20/06/2021 a 24/06/2021, com destino aos Municípios de 
Parauapebas e canaã dos carajás no Estado do Pará, com o objetivo de 
conduzir servidores/técnicos por ocasião da implementação da rede local 
de Cidadania naqueles municípios do Programa Territórios Pela Paz.

MatrÍcUla NoME do SErVidor cPf
5959599-1 HUGo MoraES liMa 731.420.692-91

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 17 de junho de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNtoS JÚNior
SEcrEtário adJUNto

Protocolo: 668999

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 548/2021 – sePLad de 16 de JUNHo de 2021
a diretora de administração e finanças – SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 9/2021-ccG de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no Diário Oficial Nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 
02 de dezembro de 2019, publicada no doE Nº 34.057, de 12 de dezembro 
de 2019, e ainda,
CONSIDERANDO o processo n° 2021/213017, de 23 de fevereiro de 2021;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
Lei Federal Nº 8.666/93 – Licitações e Contratos Administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal Nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rESolVE:
art. 1º - designar os servidores abaixo relacionados para constituírem co-
missão de fiscalização do Termo de Contrato nº. 014/2021, firmado entre a 
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo – SEPlad 
e a EMPrESa dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ES-
tado do Pará – ProdEPa, que tem como objeto a Prestação de Serviços 
de digitalização em formato Pdf, com recebimento, migração, digitaliza-
ção, conferência, validação, gestão de qualidade, descarte, tratamento de 
imagens e indexação de autos de prontuários de perícia médica e outros 
documentos, conforme orientações e especificações contidas no Termo de 
referência e na Proposta comercial da ProdEPa nº. 091/2021, que são 
partes integrantes e indivisíveis do presente instrumento.
titULar:
Presidente: aNa lÚcia NaSciMENto fEio, id. funcional nº 180424/1.
MeMBros:
Vanilson campos andrade, id. funcional nº. 5925048/2,
carlos alberto de Souza cardoso Junior, id. funcional nº. 57174780/1,
clistenes da Silva Vasconcelos, id. funcional nº. 5956031/1,
ailton Pereira lombe, id. funcional Nº 5948948/1,
ronaldo davi Machado dos Santos, id. funcional nº. 26140/1,
dilza Nazaré colares de Souza, id. funcional nº. 5757193/1,
Sônia Maria losada Maia auad, id. funcional nº. 5105200/2.
art 2º. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atri-
buições do fiscal deverão ser solicitadas à diretoria de administração e 
finanças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, 
com vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
SHirlEY SaNtoS araÚJo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 668618

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 551/2021-daF/sePLad, de 16 de JUNHo de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 

as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/649236 e, ainda, o ates-
tado Médico de 10/05/2021,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 02 (dois) dias de licença para tratamento de 
Saúde à servidora MoNica MENdoNca PaiVa aNtoNio JoSE, id. funcio-
nal nº. 5953675/1, ocupante do cargo de coordenador, lotada na coorde-
nadoria de recursos Voluntários, no período de 10/05/2021 a 11/05/2021.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 16 dE 
JUNHo dE 2021.
SHirlEY SaNtoS araÚJo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 552/2021-daF/sePLad, de 16 de JUNHo de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/649236 e, ainda, o ates-
tado Médico de 12/05/2021,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 07 (sete) dias de licença para tratamento de 
Saúde à servidora MoNica MENdoNca PaiVa aNtoNio JoSE, id. funcio-
nal nº. 5953675/1, ocupante do cargo de coordenador, lotada na coorde-
nadoria de recursos Voluntários, no período de 12/05/2021 a 18/05/2021.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 16 dE 
JUNHo dE 2021.
SHirlEY SaNtoS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 668953

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 553/2021-daF/sePLad, de 16 de JUNHo de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2021/632633,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora aNNa laUra fErrEira dE araUJo, id. funcio-
nal nº. 5932323/2, ocupante do cargo de coordenador, para responder 
pela diretoria de Planejamento e Seleção de Pessoas, durante o impedi-
mento legal da titular GaBriEla coUtEiro dUartE, id. funcional nº. 
5926863/3, no período de 05/07/2021 a 03/08/2021.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 16 dE 
JUNHo dE 2021.
SHirlEY SaNtoS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 668943
Portaria N°. 545/2021-daF/sePLad, de 16 de JUNHo de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2021/593530,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor carloS alBErto dE SoUZa cardoSo JUNior, id. 
funcional nº. 57174780/1, ocupante do cargo de técnico em Gestão de 
informática, para responder pela diretoria de tecnologia da informação, 
durante o impedimento legal do titular faBio BraGa caValcaNtE, id. 
funcional nº. 57176191/2, no período de 21/06/2021 a 20/07/2021.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 16 dE 
JUNHo dE 2021.
SHirlEY SaNtoS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 668933

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 554/2021-daF/sePLad, de 17 de JUNHo 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,
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coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
CONSIDERANDO, ainda, o Processo PAE nº 2021/622718, de 10.06.2021;
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores ademir cavalcante carmin Júnior, id. funcional 
nº 5939947/2, ocupante do cargo de técnico em Gestão de Segurança do 
trabalho, claudia Nazaré Medeiros da Silva, id. funcional nº 5127793/4, 
ocupante do cargo de Gerente a viajarem para Mosqueiro/Pa no dia 
22.06.2021, para realizarem vistoria em ambiente de trabalho na unidade 
da SEaP/ Mosqueiro. Para tanto, serão conduzidos pelo servidor Manoel 
da Silva, id funcional nº 26018/1, ocupante do cargo de auxiliar de ope-
rações e Segurança, que fará o translado dos mesmos àquela localidade, 
todos lotados na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, 
conforme solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária aos 
servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 17 dE 
JUNHo dE 2021.
SHirlEY SaNtoS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 668996

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 530/2021-daF/sePLad, de 14 de JUNHo de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores desta 
Secretaria, conforme quadro abaixo.

Matrícula Servidor Período 
aquisitivo Período concessivo

664650/1 acioliNa MoNtEiro da SilVa 2020/2020 01/07/2021 a 30/07/2021
5392390/1 afoNSo Maria frEitaS MESQUita 2019/2020 12/07/2021 a 10/08/2021
3254127/1 alBErto JoSE SilVa toBiaS 2020/2021 01/07/2021 a 30/07/2021
25682/1 aNa BEla aNdradE Naia 2020/2021 05/07/2021 a 03/08/2021

5817404/4 aNNa claUdia MalcHEr MUNiZ 2018/2019 05/07/2021 a 03/08/2021
5932323/2 aNNa laUra fErrEira dE araUJo 2019/2020 05/07/2021 a 03/08/2021
57191720/1 aNa roMaNa PErEira ScErNi 2019/2020 05/07/2021 a 03/08/2021
5954450/1 aNdErSoN MatHEUS fariaS corrÊa 2020/2021 05/07/2021 a 03/08/2021

86/1 aNtoNio artUr da SilVa alMEida 2020/2021 19/07/2021 a 17/08/2021
5946794/1 aNtoNio EdUardo MoraES SaMPaio 2020/2021 08/07/2021 a 06/08/2021

140/2 aNtoNio PiNHEiro SotEro 2019/2020 19/07/2021 a 17/08/2021
5946806/1 caMila dE aSSUNÇÃo tEiXEira caMPoS 2020/2021 01/07/2021 a 30/07/2021
5946529/1 carloS alaN taVarES do coUto 2020/2021 01/07/2021 a 30/07/2021
57175674/2 carloS aNdrE rESQUE SaNtoS 2019/2020 26/07/2021 a 24/08/2021
5910556/4 carloS EdUardo liMa dE SoUZa oliVEira 2020/2021 19/07/2021 a 17/08/2021
7006462/1 carloS HENriQUE SaNtiaGo MarQUES 2019/2020 05/07/2021 a 03/08/2021
54185350/2 carMEN ElENa dE aNdradE SoUto 2020/2021 21/07/2021 a 19/08/2021
5007151/1 cElia aNGEla liSBoa alMEida 2019/2020 15/07/2021 a 13/08/2021
29025/1 cElSo rUBENS PErEira MoNtEiro 2020/2021 05/07/2021 a 03/08/2021
3786/1 coNcEiÇÃo do Socorro frEitaS da SilVa 2020/2021 07/07/2021 a 05/08/2021

8006443/3 claUdio roBErto GoNÇalVES dE oliVEira 2020/2021 05/07/2021 a 03/08/2021
51855820/2 daNiEl carloS NaSciMENto SErPa 2019/2020 08/07/2021 a 06/08/2021
57196981/1 daNiEl NaSciMENto ValENtE 2020/2021 07/07/2021 a 05/08/2021
57226137/2 dEiYVSoN da SilVa NUNES 2020/2021 19/07/2021 a 17/08/2021
5632005/1 dENilSoN aNtoNio PaZ diaS 2019/2020 01/07/2021 a 30/07/2021
5091462/1 dENiSio dE JESUS coSta liMa 2019/2020 05/07/2021 a 03/08/2021
57233447/3 EdilENE coNcEiÇÃo SilVa PiNHEiro 2020/2020 05/07/2021 a 03/08/2021
54195802/1 EliZaNEtE da SilVa VitErBiNo 2019/2020 05/07/2021 a 03/08/2021
80845497/3 EVErSoN lUiS MoraES coSta 2020/2021 01/07/2021 a 30/07/2021

3115/2 EZiUla dE fatiMa SilVa coSta 2020/2021 05/07/2021 a 03/08/2021
26484/1 fraNciSco fariaS MElo 2019/2020 05/07/2021 a 03/08/2021
671/1 fraNciSco tEiXEira PaES 2020/2021 12/07/2021 a 10/08/2021

5926863/3 GaBriEla coUtEiro dUartE 2020/2021 05/07/2021 a 03/08/2021
57196992/1 GiSEllE alVES GUErra 2020/2021 14/07/2021 a 12/08/2021
54182692/2 Gloria Maria NoGUEira dE oliVEira 2019/2020 22/07/2021 a 20/08/2021

28231/1 HEliElZa SilVa BEZErra 2018/2018 05/07/2021 a 03/08/2021
55590083/1 iNGrid SoUto fraNco dE Sá PErEira 2019/2020 13/07/2021 a 11/08/2021

26840/1 irlaNY rodriGUES doS SaNtoS 2020/2021 05/07/2021 a 03/08/2021

1015/1 JoÃo da Mata PErEira MUNiZ 2019/2020 19/07/2021 a 17/08/2021

Matrícula Servidor Período 
aquisitivo Período concessivo

3219330 JoÃo GUilHErME dE liMa 2019/2020 05/07/2021 a 03/08/2021
7006349/1 JorGE SilVa dE oliVEira 2020/2021 14/07/20201 a 12/08/2021
57212522/1 JoSE EdSoN BraZÃo fErrEira 2019/2020 05/07/2021 a 03/08/2021
7007698/1 JoSÉ firMiNo dE araUJo NEto 2020/2021 01/07/2021 a 30/07/2021

868/1 JoSE GoraYEB SaNtoS 2020/2021 01/07/2021 a 30/07/2021
55587301/1 JoSE Maria coSta dE carValHo 2020/2021 19/07/2021 a 17/08/2021

26050/1 JoSE oSMar da SilVa raMoS 2020/2021 12/07/2021 a 10/08/2021
55585884/2 JUcirENE SilVa dE araUJo 2019/2020 19/07/2021 a 17/08/2021

27677/1 lEocadia Maria NoGUEira dE oliVEira 2020/2021 02/07/2021 a 31/07/2021
54197180/2 lEoNardo JUNior da SilVa MElo 2019/2020 01/07/2021 a 30/07/2021
55588303/4 lEUZiNa MariNHo SilVa 2019/2020 12/07/2021 a 10/08/2021
55586816/1 lUciaNa dE PaiVa MartiNS 2020/2021 19/07/2021 a 17/08/2021
54189100/3 lUciaNa SaNtoS dE oliVEira 2017/2018 05/07/2021 a 03/08/2021
54194540/1 lUcilEia dE liMa MorEira MaciEl 2019/2020 05/07/2021 a 03/08/2021
5888391/3 MarcElo alaN cardoSo 2020/2021 26/07/2021 a 24/08/2021
55587770/3 MarcElo PErEira loBato 2020/2021 01/07/2021 a 30/07/2021
57189798/1 Marcio JorGE liMa alVES 2019/2020 05/07/2021 a 03/08/2021
5941431/2 MarcUS diMitri PoNtES dE oliVEira 2020/2021 05/07/2021 a 03/08/2021

1481/1 Maria dE fatiMa aNdradE loBato 2020/2021 12/07/2021 a 10/08/2021
26263/1 Maria dE NaZarÉ da coNcEiÇÃo flor 2020/2020 05/07/2021 a 03/08/2021
1759/1 Maria do Socorro dE oliVEira rodriGUES 2020/2021 01/07/2021 a 30/07/2021

3156419/2 Maria JUlia PEiXoto raMoS 2020/2021 05/07/2021 a 03/08/2021
57174514/7 MarilENE da lUZ BarroSo 2020/2021 01/07/2021 a 30/07/2021
5946302/1 MatEUS GEMaQUE MENdES 2020/2021 15/07/2021 a 13/08/2021
5890425/3 MaXWEll MorEira BarBoSa 2020/2021 05/07/2021 a 03/08/2021
57173470/1 MicHaEll aNGElo doS SaNtoS diaS 2019/2020 05/07/2021 a 03/08/2021
57192797/1 MicHEllE roSSY PriNcE 2019/2020 01/07/2021 a 30/07/2021
54197884/2 MilKNEr NaZarENo MiraNda da rocHa filHo 2019/2020 05/07/2021 a 03/08/2021
3170047/1 NarciZa ViaNa da GaMa 2020/2021 27/07/2021 a 25/08/2021
2016958/2 NataNaEl araUJo da rocHa 2019/2019 19/07/2021 a 17/08/2021
5137837/1 NaZarENa Maria da SilVa SaNtiaGo 2020/2021 12/07/2021 a 10/08/2021
198102/1 PEdro afoNSo SaNtaNa dE aNdradE 2020/2021 13/07/2021 a 11/08/2021
27880/1 raiMUNda NaZarE liMa GoUVEa 2018/2019 02/07/2021 a 31/07/2021
2208/1 raiMUNdo NoNato SaldaNHa aSSUNÇÃo 2020/2021 19/07/2021 a 17/08/2021

57175997/1 roBErto GoMES GalUcio 2019/2020 12/07/2021 a 10/08/2021
26140/1 roNaldo daVid MacHado doS SaNtoS 2020/2021 01/07/2021 a 30/07/2021
830100/1 roNaldo SaNtoS Bordallo 2019/2020 19/07/2021 a 17/08/2021
3156524/1 roNaldo SaNtoS BorGES 2020/2021 05/07/2021 a 03/08/2021
25674/1 roBErto SilVa da coSta 2020/2021 05/07/2021 a 03/08/2021
25453/1 roSaNa PiNHEiro da cUNHa 2020/2021 05/07/2021 a 03/08/2021

6121527/1 roSaNo MartiNS dE liMa 2020/2021 12/07/2021 a 10/08/2021
57191445/1 roSEaNE SaNtaNa fraSÃo 2018/2019 15/07/2021 a 13/08/2021

3468/1 roZENir JoaNa dE alENcar MEdEiroS 2020/2021 12/07/2021 a 10/08/2021
26239/1 rUi GUilHErME XaViEr Brito 2020/2021 05/07/2021 a 03/08/2021
4227/1 SaNdra Marcia dE MElo daNtaS 2020/2021 27/07/2021 a 25/08/2021
28509/1 SEBaStiÃo da SilVa corrÊa 2020/2021 01/07/2021 a 30/07/2021
4162/1 SilVia NaZarE MENdES dE fariaS 2020/2021 12/07/2021 a 10/08/2021

5925048/2 VaNilSoN caMPoS aNdradE 2020/2021 01/07/2021 a 30/07/2021
57215536/1 VaNUSa Maria dE carValHo MilEo 2020/2021 01/07/2021 a 30/07/2021
730971/2 WaldEcir oliVEira da coSta 2019/2020 05/07/2021 a 03/08/2021

rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 14 dE 
JUNHo dE 2021.
SHirlEY SaNtoS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 668901
Portaria Nº 544/2021-daF/sePLad, de 16 de JUNHo de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/638017,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021
rESolVE:
coNcEdEr 10 (dez) dias de férias regulamentares à servidora GaBriEla 
BarroS fErNaNdES, id. funcional nº 5911510/3, ocupante do cargo de 
assessor, lo tada na consultoria Jurídica – cJUr/SEPlad, no período de 12 
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de julho de 2021 a 21 de julho de 2021, referente ao período aquisitivo de 
08 de julho de 2020 a 07 de julho de 2021.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 16 dE 
JUNHo dE 2021.
SHirlEY SaNtoS araÚJo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 546/2021-daF/sePLad, de 16 de JUNHo de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo o Processo nº. 2021/636499,
rESolVE:
forMaliZar, a contar de 04/05/2021, por necessidade de serviço, a 
interrupção do gozo de férias, concedido por intermédio da Portaria Nº 
300/2021 – daf/SEPlad de 12/04/2021, publicada no doE nº. 34.553 de 
15/04/2021, à servidora Maria da coNcEiÇÃo PErEira da cUNHa, id. 
funcional nº. 57193849/1, ocupante do cargo de assistente administrativo/
coordenador, lotada na coordenadoria de Gestão de Pessoas – cGEP/
SEPlad.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 16 dE 
JUNHo dE 2021.
SHirlEY SaNtoS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 668922

Portaria Nº 161, de 17 de JUNHo 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° 1400, de 25/03/2021, 1596, de 26/05/2021 e 
1658, de 16/06/2021.
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 161, de 17 de JUNHo de 2021

árEa/UNidadE orÇa-
MENtária/GrUPo dE 
dESPESa/SUBGrUPo 

dE dESPESa

foNtE

2º QUadriMEStrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSto total

dESENVolViMENto 
SÓcio-EcoNÔMico

SEdaP
outras despesas 

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

despesas ordinárias
 0101 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

SEMaS
investimentos 0,00 44.700,00 0,00 0,00 44.700,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0306 0,00 44.700,00 0,00 0,00 44.700,00
GEStÃo
SEPlad

Pessoal e Encargos 
Sociais 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

folha de Pessoal
 0101 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

iNfra-EStrUtUra E 
traNSPortE

SEdoP
investimentos 0,00 11.305.377,85 0,00 0,00 11.305.377,85

obras e instalações
 0301 0,00 6.757.899,19 0,00 0,00 6.757.899,19

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 605.000,00 0,00 0,00 605.000,00
 0301 0,00 3.942.478,66 0,00 0,00 3.942.478,66

SEtraN

investimentos 0,00 35.468.257,00 0,00 0,00 35.468.257,00

obras e instalações
 0124 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00
 0301 0,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
 0324 0,00 238.257,00 0,00 0,00 238.257,00

PolÍtica Social
fund. Santa casa

investimentos 0,00 891.054,42 0,00 0,00 891.054,42
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
dEStaQUE rEcEBido 

do(a) faPESPa
 0301 0,00 891.054,42 0,00 0,00 891.054,42

outras despesas 
correntes 0,00 624.994,46 0,00 0,00 624.994,46

despesas ordinárias
dEStaQUE rEcEBido 

do(a) faPESPa
 0301 0,00 624.994,46 0,00 0,00 624.994,46

SESPa
outras despesas 

correntes 0,00 5.194.723,76 0,00 0,00 5.194.723,76

despesas ordinárias
dEStaQUE rEcEBido do(a) fES

 0349 0,00 5.194.723,76 0,00 0,00 5.194.723,76
PolÍtica SÓcio-

cUltUral
SEEl

outras despesas 
correntes 0,00 697.721,40 0,00 0,00 697.721,40

despesas ordinárias
 0101 0,00 697.721,40 0,00 0,00 697.721,40

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do EStado

casa civil
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 186.000,00 0,00 0,00 186.000,00

folha de Pessoal
 0101 0,00 186.000,00 0,00 0,00 186.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNtE

2º QUadriMEStrE - 2021
Maio JUNHo JUlHo aGoSto total

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

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

ciência, tecnologia 
e inovação 0,00 1.516.048,88 0,00 0,00 1.516.048,88

fund. Santa casa

dEStaQUE rEcEBido do(a) faPESPa

 0301 0,00 1.516.048,88 0,00 0,00 1.516.048,88
desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 7.860.985,33 0,00 0,00 7.860.985,33

SEdoP
 0101 0,00 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00
 0301 0,00 7.300.985,33 0,00 0,00 7.300.985,33

Esporte e lazer 0,00 4.097.113,92 0,00 0,00 4.097.113,92
SEdoP

 0301 0,00 3.399.392,52 0,00 0,00 3.399.392,52
SEEl

 0101 0,00 697.721,40 0,00 0,00 697.721,40
Governança 

Pública 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

SEdoP
 0101 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

infraestrutura e 
logística 0,00 35.468.257,00 0,00 0,00 35.468.257,00

SEtraN
 0124 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00

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

 0324 0,00 238.257,00 0,00 0,00 238.257,00
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Manutenção da 
Gestão 0,00 486.000,00 0,00 0,00 486.000,00

casa civil
 0101 0,00 186.000,00 0,00 0,00 186.000,00

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

Meio ambiente 
e ordenamento 

territorial
0,00 44.700,00 0,00 0,00 44.700,00

SEMaS
 0306 0,00 44.700,00 0,00 0,00 44.700,00

Saúde 0,00 5.194.723,76 0,00 0,00 5.194.723,76
SESPa

dEStaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 0,00 5.194.723,76 0,00 0,00 5.194.723,76

foNtE
2º QUadriMEStrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSto total
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 2.088.721,40 0,00 0,00 2.088.721,40

0124 - royaltie Mineral 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00
0301 - recursos ordinários 0,00 12.446.426,73 0,00 0,00 12.446.426,73

0306 - recursos Provenientes 
de transferências - convênios 

e outros
0,00 44.700,00 0,00 0,00 44.700,00

0324 - royaltie Mineral 0,00 238.257,00 0,00 0,00 238.257,00
0349 - fES - SUS / fundo 

a fundo 0,00 5.194.723,76 0,00 0,00 5.194.723,76

total 0,00 55.012.828,89 0,00 0,00 55.012.828,89

Portaria Nº 162, de 17/06/2021 - dPo
a SEcrEtária dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.160, de 06 de janeiro de 
2021, lei orçamentária anual - loa 2021
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 4.822.337,60 (Quatro Milhões, oitocentos e Vinte e dois 
Mil, trezentos e trinta e Sete reais e Sessenta centavos), na(s) dota-
ção(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentá-
ria(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.105, de 21 de julho de 2020 
- ldo 2021, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo foNtE NatUrEZa da 
dESPESa Valor

081012781214998317 - SEEl 0101 335041 366.358,40
901011030215077684 - fES 0349 335043 4.455.979,20

total 4.822.337,60

ii - Para seu atendimento reduzir em igual valor a(s) modalidade(s) de 
aplicação e elemento(s) de despesa da(s) dotação(ões) da(s) naturezas(s) 
de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo 
discriminada(s):

r$

cÓdiGo foNtE NatUrEZa da 
dESPESa Valor

081012781214998317 - SEEl 0101 339039 366.358,40
901011030215077684 - fES 0349 339039 4.455.979,20

total 4.822.337,60

iii - 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

Protocolo: 669086

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

oUtras MatÉrias
.

PORTARIA Nº 087 de 11 de junho de 2021
considerando, que a prorrogação da cessão dos servidores elencados nos 
autos do Processo nº 2020/780145, foi requerida após expirado o prazo;
considerando, os termos do parecer nº 299/2020-aSJUr-ccG/Pa, em con-
sonância com o parecer nº 382/2017-PGE, para adoção de providências 

administrativas por este IASEP;
considerando, que foi atestada pelo iaSEP a frequência dos servidores em 
atividades no TJE;
rEcoNHEcEr como efetivo exercício do cargo público, o período de 
03/07/2020 a 10/06/2021, em que os servidores: ÂNGEla Maria cHaVES 
BEZErra, matrícula nº 5007321/1 e, SÉrGio lUiZ riBEiro da coSta, ma-
trícula nº 5017378/1, ocupantes do cargo de assistente administrativo, man-
tiveram-se em atividades naquele tribunal de Justiça do Estado do Pará-tJE.
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 11 de junho de 2021.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente/iaSEP

Protocolo: 668667

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 346 de 17 de JUNHo 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, os termos do Processo administrativo Eletrônico - PaE nº 
2021/609942, de 08/06/2021.
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora débora costa ferreira, matrícula nº 5909747/3, 
ocupante da função de técnica de administração e finanças, lotada no Núcleo 
de controle interno – Nci, para exercer, a contar de 08/06/2021, até ulterior 
deliberação, a função de agente Público de controle, deste instituto.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 17 de junho de 2021.
iltoN GiUSSEPP StiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 668910

errata
.

errata de Portaria
N° da Portaria: 328/2021, de 10/06/2021.
Onde se lê: Juliana Bezerra Galvão cavalcante de Souza, Período aquisi-
tivo 20/05/2020 a 19/5/2021
Leia-se: Juliana Bezerra Galvão cavalcante de Souza, Período aquisitivo 
07/05/2020 a 06/05/2021
(Publicada com incorreção no doE nº 34.609, de 11/06/2021).

Protocolo: 668912

diÁria
.

Portaria Nº 347 de 17 de JUNHo 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 2021/641826 (PaE), de 15/06/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUtoriZaÇÃo ao servidor carlos Wanderson Silva de 
Souza, matrícula nº 4219593/1, a viajar aos municípios de Santarém/Pa e 
Monte Alegre/PA, no período de 13/06/2021 a 19/06/2021, a fim de acom-
panhar o serviço de atendimento de beneficiários sobre processos de apo-
sentadoria, pensão e outros, no Caminhão – Unidade Móvel do IGEPREV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 6 e ½ (seis 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, 17 de junho de 2021.
iltoN GiUSSEPP StiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 668655

FÉrias
.

Portaria Nº 344 de 16 de JUNHo 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 os termos do Processo Eletrônico 2021/639221, de 
15/06/2021, que dispõe sobre férias de servidor;
rESolVE:
i – coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, no período de 
12/07/2021 a 10/08/2021, à servidora raimunda rita canuto coelho de 
Melo, matrícula nº 54182608/4, ocupante do cargo de Secretária de Ga-
binete, lotada no Gabinete da Presidência, referente ao período aquisitivo 
02/05/2020 a 01/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 16 de junho de 2021.
iltoN GiUSSEPP StiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 668746
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 345 de 17 de JUNHo 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, os termos do Processo administrativo Eletrônico - PaE nº 
2021/609942, de 08/06/2021.
rESolVE:
i – rEVoGar, a contar de 08/06/2021, a Portaria n° 320/2020, de 
22/09/2020, publicada no Diário Oficial nº 34.356 de 25/09/2020, que 
designou Mário Sérgio Bezerra Nogueira, matrícula nº 5956736/1, ocu-
pante da função de técnico de administração e finanças, para exercer, até 
ulterior deliberação, a função de agente Público de controle interno deste 
instituto.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 17 de junho de 2021.
iltoN GiUSSEPP StiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 668904
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Portaria ret re Nº 1.716 de 17 de JUNHo de 2021
diSPÕE SoBrE a rEtificaÇÃo dE ato dE rEforMa EM atENdiMENto 
À diliGÊNcia do tcE - ProcESSo N° 504006/2019-tcE e ProcESSo N° 
2021/506988-iGEPrEV.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGE-
PrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar Estadual 
n° 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais;
considerando diligência processual do tribunal de contas do Estado do 
Pará (Ofício n° 202100652/SEGER-TCE) determinando a retificação da par-
cela Adicional por Tempo de Serviço de 25% para 20%;
rESolVE:
I - Retificar a Portaria RE n° 2.140, de 19/06/2018, que reformou “ex of-
ficio” JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SOUSA, Mat. 5692334/1, pertencente 
ao quadro de inativos da Polícia Militar do Estado do Pará, alterando o 
percentual do adicional por tempo de Serviço, passando a constar: art. 
106, inciso ii, e o art. 108, inciso V, da lei Estadual n° 5.251/1985 e V. 
Acórdão n° 16.034/1988; art. 109, §1º e §2º, alínea “c” da Lei Estadual n° 
5.251/1985; art. 1º da Lei Estadual n° 8.229/2015; artigo 1º, inciso IV, alí-
nea “b”, do Decreto n° 2.940/1983; art. 1º, inciso I, alínea “f”, do Decreto 
n° 4.490/1986; art. 1º, item I, do Decreto n° 3.266/1984; art. 1º, Catego-
ria “B”, do Decreto n° 1.461/1981 alterado pela Portaria n° 001/99-DRH/3; 
art. 1º do Decreto n° 2.696/1983; art. 20, da Lei Estadual n° 4.491/1973, 
com redação dada pelo art. 1º, da Lei Estadual n° 5.231/1985; art. 1º, 
inciso iii, do decreto n° 4.439/1986; recebendo os proventos mensais de 
r$ 7.294,24 (sete mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro 
centavos), assim constituídos:

Soldo
Gratificação de Habilitação do Policial Militar – 20%

Gratificação de Localidade Especial – 30%
indenização de tropa – 10%
Gratificação de Risco de Vida

Gratificação de Serviço Ativo – 30%
representação por Graduação – 35%
adicional por tempo de Serviço – 20%

adicional de inatividade – 20%
 

 1.558,60
 311,72
  467,58
 155,86

 1.558,60
  467,58
  545,51
 1.013,09
 1.215,71

total de Proventos   7.294,24

ii – os efeitos desta Portaria retroagirão a 24/11/2017, data da Sessão 
ordinária n° 015/2017 – JPMSS, nos termos do art. 108, §2º, da lei n° 
5.251/1985.
iii - os valores demonstrados acima correspondem aos vigentes à época 
da retroação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 668924

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 103/2021-eGPa
PartES: cÂMara MUNiciPal dE SÃo JoÃo da PoNta/Pa 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: 17/06/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNatUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sr. Sandro dos Santos Silva – Presidente da 
câmara Municipal de São João da Ponta/Pa.

Protocolo: 668611

sUPriMeNto de FUNdo
.

EXTRATO DE PORTARIA Nº 112/2021 de 17 de Junho de 2021.
Processo: 2021/650384
Nome: clEidSoN cHarlES BatiSta, matrícula nº 8000999/3, assessor, 
cPf: 461.061.382-49
Valor do suprimento: r$4.000,00 (quatro mil reais)
Elementos: 339030 – Material de consumo r$1.500,00
 339039 – Pessoa Jurídica r$2.500,00
Prazo: 60 (sessenta) dias para aplicação e 30 (trinta) dias para prestação 
de contas.
EXTRATO DE PORTARIA Nº 113/2021 de 17 de Junho de 2021.
Processo: 2021/654653
Nome: rENata KEllY aSSiS da SilVa, matrícula nº 57192950/1, Profes-
sor, cPf: 700.534.992-04
Valor do suprimento: r$2.000,00 (dois mil reais)
Elementos: 339030 – Material de consumo r$2.000,00
Prazo: 20 (vinte) dias para aplicação e 30 (trinta) dias para prestação de contas.

Protocolo: 668963

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

diretoria de adMiNistraÇÃo/seFa
Portaria Nº 973 de 27 de Maio de 2021
Processo nº 2021/523523.
aUtoriZar, 28 (vinte e oito) dias de gozo de férias ao (à) servidor (a) 
MARIA RUTE TOSTES DA SILVA, Identificação Funcional nº 5552893/1, 
ocupante do cargo/função de auditor fiscal de receitas estaduais, lotado 
(a) no (a) coordenação Executiva regional de administração tributária e 
Não tributária de Belém, para serem usufruídas no período de 05/07/2021 
a 01/08/2021, em virtude da interrupção das férias referentes ao exercício 
de 01/10/2019 a 30/09/2020, pela  Portaria Nº 465, de 09/03/2021, 
publicada no doE nº 34.523, de 18/03/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
*Republicada por ter saído com incorreções no DOE nº 34.604, de 
07/06/2021

Protocolo: 668707
diretoria de adMiNistraÇÃo

Portaria Nº 1019 de 31 de Maio de 2021
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias à servidora roSEMarY aParEcida 
fErNaNdES NaSciMENto, id func nº 5128765/1, fiscal de receitas Esta-
duais, lotada na diretoria de arrecadação e informações fazendárias, para 
serem usufruídas no período de 19/07/2021 a 02/08/2021, referentes ao 
exercício de 11/05/2019 a 10/05/2020.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1020 de 31 de Maio de 2021
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias à servidora roSEMarY aParEcida 
fErNaNdES NaSciMENto, id func nº 5128765/1, fiscal de receitas Esta-
duais, lotada na diretoria de arrecadação e informações fazendárias, para 
serem usufruídas no período de 27/12/2021 a 10/01/2022, referentes ao 
exercício de 11/05/2019 a 10/05/2020.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1059 de 07 de JUNHo de 2021
EXclUir dos efeitos da Portaria Nº 1015 de 31/05/2021, publicada no 
doE nº 34.602, de 02/06/2021, que concedeu férias aos servidores desta 
Secretaria para o mês de julho/2021, o nome da servidora arÍcia rEGiNa 
cUNHa lEitÃo SoarES, Secretário de Gabinete, id func nº 5924714/4, 
lotada na célula de Gestão de recursos Materiais/dad.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1060 de 07 de JUNHo de 2021
coNcEdEr, 30 (trinta) dias fracionados de férias conforme decreto nº 
1.462, de 12/04/2021, publicado no doE nº 34.550, de 13/04/2021, à ser-
vidora arÍcia rEGiNa cUNHa lEitÃo SoarES, Secretário de Gabinete, 
id func nº 5924714/4, lotada na célula de Gestão de recursos Materiais/
dad, para serem usufruídas nos períodos de 12/07/2021 a 26/07/2021 
e 27/12/2021 a 10/01/2022, referente ao exercício de 18/06/2019 a 
17/06/2020.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1101  de 10 de JUNHo de 2021
EXclUir dos efeitos da Portaria Nº 753 de 29/04/2021, publicada no 
doE nº 34.569 de 30/04/2021, que concedeu férias aos servidores desta 
Secretaria para o mês de junho/2021, o nome do servidor JoSE lUiZ 
GoNÇalVES fariaS, id func nº 54190289/1, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, lotado na cErat de Marituba.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
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Portaria Nº 1102 de 11 de JUNHo de 2021
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias ao servidor JoSE lUiZ GoNÇalVES 
fariaS, id func nº 54190289/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, lota-
do na cErat de Marituba, para serem usufruídas no período de 09/06/2021 
a 23/06/2021, referentes ao exercício de 09/06/2020 a 08/06/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1103 de 11 de JUNHo de 2021
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias ao servidor JoSE lUiZ GoNÇalVES 
fariaS, id func nº 54190289/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, lota-
do na cErat de Marituba, para serem usufruídas no período de 20/12/2021 
a 03/01/2022, referentes ao exercício de 09/06/2020 a 08/06/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1118 de 11 de JUNHo de 2021
ProrroGar por 34 (trinta e quatro) dias, a licença para tratamento de 
Saúde, do servidor rEGiNaldo MElo carValHo, fiscal de receitas Esta-
duais, id func nº 5128773/1, lotado na cEcoMt de Portos e aeroportos, 
no período de 29/06/2021 a 01/08/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1119 de 11 de JUNHo de 2021
aUtoriZar, 24 (vinte e quatro) dias de gozo de férias à servidora rENata 
ViEGaS PaUlo, id func nº 5280338/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, 
lotada na cEcoMt, para serem usufruídas no período de 07/07/2021 a 
30/07/2021, em virtude da interrupção das férias referentes ao exercício 
de 22/04/2019 a 21/04/2020, pela  Portaria Nº 79 de 21/01/2021, 
publicada no doE nº 34.478 de 02/02/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1120 de 11 de JUNHo de 2021
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias à servidora irENE fErrEira dE 
aSSUNÇÃo, id func nº 722286/1, assistente administrativo, lotada 
na cEcoMt de Portos e aeroportos, para serem usufruídas no período 
de 16/07/2021 a 30/07/2021, referentes ao exercício de 13/06/2019 a 
12/06/2020.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1121 de 11 de JUNHo de 2021
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias à servidora irENE fErrEira dE 
aSSUNÇÃo, id func nº 722286/1, assistente administrativo, lotada 
na cEcoMt de Portos e aeroportos, para serem usufruídas no período 
de 18/12/2021 a 01/01/2022, referentes ao exercício de 13/06/2019 a 
12/06/2020.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1122 de 11 de JUNHo de 2021
coNcEdEr, 20 (vinte) dias de férias ao servidor JoSE GUilHErME dE 
SOUZA MOITTA KOURY, Id Func nº 5858160/1, Auditor fiscal de Receitas 
Estaduais, lotado na célula Planejamento Monitoramento e Estudos téc-
nicos de fiscalização, para serem usufruídas no período de 21/06/2021 a 
10/07/2021, referentes ao exercício de 13/05/2020 a 12/05/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1123 de 11 de JUNHo de 2021
coNcEdEr, 10 (dez) dias de férias ao servidor JoSE GUilHErME dE SoU-
ZA MOITTA KOURY, Id Func nº 5858160/1, Auditor fiscal de Receitas Es-
taduais, lotado na célula Planejamento Monitoramento e Estudos técni-
cos de fiscalização, para serem usufruídas no período de 03/11/2021 a 
12/11/2021, referentes ao exercício de 13/05/2020 a 12/05/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1127 de 11 de JUNHo de 2021
dESiGNar a servidora aNa caroliNa dE arrUda lEao ValENtE, id func 
nº 5914713/1, fiscal de receitas Estaduais, para responder pela célula  de 
analise controle das obrigações Principais, no período de 14/06/2021 a 
13/07/2021, por motivo de férias do titular EMaNUEl MESSiaS dE SoUSa, 
id func nº 6027154/1.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1128 de 11 de JUNHo de 2021
iNtErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 08/06/2021, do gozo das 
férias da servidora fraNciSca MacHado MoNtEiro, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 3246558/2, lotada na célula de análise e controle de 
arrecadação, concedidas pela Portaria Nº 753 de 29/04/2021, publicada 
no doE nº 34.569 de 30/04/2021, referente ao exercício de 11/05/2020 a 
10/05/2021, as quais ficam autorizados para serem usufruídas no período 
de 06/07/2021 a 03/08/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1132 de 11 de JUNHo de 2021
coNcEdEr 11 (onze) dias de licença para tratamento de Saúde, a servi-
dora roSilENE dUartE liMa E liMa, auditor fiscal de receitas Estaduais, 
id func nº 5588294/1, lotada cErat de Marabá, no período de 15/02/2021 
a 25/02/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício

Protocolo: 668866

GaBiNete do secretÁrio
Portaria Nº 459 de 16 de JUNHo de 2021
coNcEdEr à servidora Nilda SaNtoS BaPtiSta, auditor fiscal de re-
ceitas Estaduais, id func nº 50806/1, lotada na diretoria de tributa-
ção, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 07/06/2021 a 
05/08/2021, correspondentes ao triênio de 03/12/2014 a 02/12/2017.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 463 de 16 de JUNHo de 2021
coNcEdEr ao servidor JoSE Maria BraGa, agente de Portaria, id func nº 
5153034/1, lotado na célula de Gestão de apoio logístico/dad, 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, no período de 05/07/2021 a 03/08/2021, corres-
pondentes ao triênio de 27/09/2011 a 26/09/2014.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 462 de 16 de JUNHo de 2021
coNcEdEr ao servidor PEdro carloS dE faria PiNto, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 5460026/2, lotado na cEcoMt, 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, no período de 05/07/2021 a 03/08/2021, corres-
pondentes ao triênio de 06/08/2005 a 05/08/2008.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 461 de 16 de JUNHo de 2021
coNcEdEr ao servidor PaUlo da SilVEira, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5215307/2, lotado na cEEat de Grandes contri-
buintes, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 05/07/2021 
a 03/08/2021, correspondentes ao triênio de 06/08/1999 a 05/08/2002.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 460 de 16 de JUNHo de 2021
coNcEdEr à servidora raiMUNda artEMiS coSta cHaVES, agente de 
Portaria, id func nº 5138434/1, lotada na cErat de Santarém, 60 (ses-
senta) dias de licença Prêmio, no período de 28/07/2021 a 25/09/2021, 
correspondentes ao triênio de 25/06/1996 a 24/06/1999.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 668747

.

.

errata
.

errata da adesÃo ata de reGistro de PreÇo
No dia 13/05/2021, Edição nº 35.582, Página 14, na publicação 
da ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, onde se – lê: termo de 
adesão a ata de registro de Preços-002/2020-ifPa, Leia- se: termo de 
adesão a ata de registro de Preços nº 2020arP003-001-Pregão Eletrônico 
-SrP nº 003/2020-UfMG.

Protocolo: 668700

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Termo aditivo: 2º
contrato: 009/2019/SEfa
data da assinatura: 14/06/2021
objeto: a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) 
meses, que trata da Prestação de serviços para manutenção predial pre-
ventiva e corretiva, através de postos de serviços terceirizados, de caráter 
continuado, com fornecimento de insumos, visando suprir as demandas 
das Unidades administrativas-SEfa.
Valor anual Estimado: r$ 382.528,70
Vigência: 18/06/2021 a 17/06/2022
orçamento: 17101.04.122.1297.8338
Natureza da despesa: 33.90.37
fonte de recursos: 0101
contratado: coPBESSa ltda, estabelecida no conj. cidade Nova Vi, WE 
75 - nº 742, bairro Coqueiro, CEP: 67.140-160; Ananindeua-Pará, CNPJ: 
01.427.148/0001-70.
ordenador, em exercício: aNidio MoUtiNHo

Protocolo: 668607
Termo aditivo: 3º
contrato: 014/2019/SEfa.
data da assinatura: 11/06/2021.
Justificativa: Com fundamento na Manifestação Jurídica nº 234/2021/
coNJUr/SEfa, o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do 
prazo contratual por um período de 12 (doze) meses, com início em 01 de 
julho de 2021 e final em 30 de junho de 2022, e elevação da estimativa de 
desembolso, em razão do pagamento das taxas oriundas do departamento 
Estadual de trânsito - dEtraN, que passaram a ser efetuadas através de daE 
e arrecadadas através da rede arrecadadora de receitas Estaduais – rarE.
Vigência:. 01/07/2021 a 30/06/2021
orçamento: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.39 - fonte de recursos: 0176
Valor anual Estimado: r$ 1.159.307,60
contratado: BaNco do BraSil, cNPJ 00.000.000/0001-91.
Endereço: Setor Bancário Sul, SBS, Quadra 1, s/nº, Bloco G, 3º andar, em Brasília/df.
ordenadora responsável: roSEMarY aParEcida fErNaNdES NaSciMENto.

Protocolo: 668848
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aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 018/2021/seFa
coNtrato N.º 033/2021/seFa
ModalidadE dE licitaÇÃo: ata de registro de Preços nº 2020arP003-001 - UfMG
ProcESSo adMiNiStratiVo Siat N.º 002021730001638-3
ProcESSo adMiNiStratiVo ElEtrÔNico N.º 2021/467995
PartES: SEcrEtaria dE EStado da faZENda E a dEll coMPUtadorES 
do BraSil ltda.
oBJEto do coNtrato: aquisição de Equipamentos de informática.
oBJEto do aPoStilaMENto: oNdE SE lÊ: 3.1 o valor do presente ter-
mo de contrato é de r$ 4.117.954,00 ( um milhão cento e dezessete mil 
novecentos e cinquenta e quatro reais); LEIA-SE: O valor do Contrato é 
de r$ 4.117.954,00 ( Quatro milhões cento e dezessete mil novecentos e 
cinquenta e quatro reais).
fUNdaMENto lEGal do aPoStilaMENto: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
data do aPoStilaMENto: 17/06/2021
dirEtor dE adMiNiStraÇÃo, EM EXErcÍcio: aNidio MoUtiNHo

Protocolo: 668699

.

.

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 Sefano 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 1173 de 17 de junho de 2021 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor arMENio WilSoN corrEa dE MoraES, nº 0509724003, aU-
ditor-c, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.triB./NÃo triBUtária dE 
CAPANEMA, objetivo de realizar fiscalização em várias empresas, no perí-
odo de 21.06.2021 à 23.06.2021, no trecho capanema - augusto correa 
- Viseu -cachoeira do Piriá - Santa luzia -capanema.
PORTARIA Nº 1174 de 17 de junho de 2021 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor oScar corrEa BaStoS, nº 0325141101, MotoriSta, co-
ordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.triB./NÃo triBUtária dE caPaNEMa, 
objetivo de conduzir veículo com coordenador para realizar fiscalização 
em diversas empresas, no período de 21.06.2021 à 23.06.2021, no trecho 
capanema - augusto correa - Viseu - cachoeira do Piriá - Santa luzia do 
Pará - capanema.
PORTARIA Nº 1175 de 17 de junho de 2021 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor MaUro airtoN MoUra dE liMa PoNtES, nº 0512856001, 
fiScal-c, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.triB./NÃo triBUtária dE 
CAPANEMA, objetivo de realizar fiscalização em várias empresas, no perí-
odo de 21.06.2021 à 23.06.2021, no trecho capanema - augusto correa 
- Viseu - cachoeira do Piriá - Santa luzia do Pará - capanema.
PORTARIA Nº 1176 de 17 de junho de 2021 autorizar 4 e 1/2  diárias 
ao servidor Mario aNtoNio cardoSo SaBado, nº 0324805401, Moto-
riSta, cÉlUla dE GEStÃo dE aPoio loGÍStico, objetivo de conduzir 
veículo para realizar entrega de bens móveis permanente nas unidades 
administrativas desta secretaria, no período de 17.06.2021  à 21.06.2021, 
no trecho Belém - São francisco - Paragominas - itinga - Belém.
PORTARIA Nº 1177 de 17 de junho de 2021 autorizar 1 e 1/2  diá-
rias ao servidor EdUardo SatoSHi aMoriM YaMaMoto, nº 0592423703, 
GErENtE faZENdário, cÉlUla dE GEStÃo dE rEcUrSoS MatEriaiS, 
objetivo de acompanhamento das obras de pavimentação dos pátios da 
cEcoMt itiNGa, no período de 17.06.2021 à 18.06.2021, no trecho Be-
lém - dom Eliseu - Belém.
PORTARIA Nº 1178 de 17 de junho de 2021 autorizar 4 e 1/2  diárias 
ao servidor carloS JoSE dE SoUZa MoNtEiro, nº 0321788401, SEr-
VENtE rEf. i, cÉlUla dE GEStÃo dE aPoio loGÍStico, com o objetivo 
de fazer entrega de bens móveis permanente nas unidades administrativa 
da secretaria, no período de 17.06.2021 à 21.06.2021, no trecho Belém - 
São francisco - Paragominas - itinga - Belém.
PORTARIA Nº 1130 de 17 de junho de 2021 autorizar 11 e 1/2  di-
árias a servidora SaNdra Maria BitENcoUrt BEcKMaN aBrEU, nº 
0002282901, aGENtE adMiNiStratiVo, lotada na cÉlUla dE GEStÃo dE 
PESSoaS, objetivo de realizar atendimentos individuais, orientação sobre 
o coronavírus e acompanhamento da vacinação no período de 21.06.2021 
à 02.07.2021, no trecho Belém - tucuruí - Breu Branco - Goianésia - tai-
lândia - tomé-açu - Belém.

Protocolo: 668737

.

.

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de iNtiMaÇÃo- JULGadoria
a secretária-geral da Julgadoria de 1ª instância da Secretaria de Estado da 
fazenda faZ SaBEr, a quem possa interessar, que foi declarado iMPro-
CEDENTE, após revisão de ofício, o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 
012018510000405-7, do contribuinte Maria VilMar da SilVa fraNco, 
cPf 312.063.952-49, com recurso de ofício ao tribunal administrativo de 
recursos fazendários, na forma do art. 30 da lei 6.182/98.
Belém (Pa), 17 de junho de 2021.
aNa Kátia NaSciMENto da PaZ SarMENto
Secretária-Geral da Julgadoria de 1ª instância

Protocolo: 668798

torNar seM eFeito
.

PORTARIA Nº 1183 de 17 de junho de 2021 torNar SEM EfEito a 
Portaria Nº 1074 de 09/06/2021, que concedeu 1 e 1/2 (uma e meia) 
diárias, no período de 16.06.2021 à 17.06.2021 ao servidor rafaEl GUEr-
SONI BRASIL ,identificação funcional nº 05915248/1, Fiscal -A. A viagem 
não foi realizada, tendo em vista que a agência não conseguiu emitir pas-
sagem aérea para o período solicitado.
PORTARIA Nº 1184 de 17 de junho de 2021 torNar SEM EfEito a 
Portaria Nº 1073 de 09/06/2021, que concedeu 1 e 1/2 (uma e meia) 
diárias, no período de 16.06.2021 à 17.06.2021 ao servidor VolNaNdES 
ALVES DA SILVA PEREIRA ,identificação funcional nº 05914842/1, Auditor 
-a. a viagem não foi realizada, tendo em vista que a agência não conseguiu 
emitir passagem aérea para o período solicitado

Protocolo: 668741

oUtras MatÉrias
.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
coNVite nº 001/2021
a Secretaria de Estado da fazenda do Pará - SEfa, através da sua co-
missão Permanente de licitação, comunica que o objeto do coNVitE nº 
001/2021 (Processo administrativo Eletrônico nº 2021/88976), referente à 
reforma e adequação da Unidade cEcoMt conceição do araguaia e aloja-
mento, localizada na rodovia Pa 447, KM 15, S/N, Município de conceição 
do araguaia - Pará, foi homologado e adjudicado à empresa coNtiNENtal 
SErVicE SErViÇoS dE coNStrUÇÃo EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob 
nº 26.263.297/0001-71, pelo valor global de r$251.569,24 (duzentos e 
cinquenta e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro 
centavos), de acordo com os requisitos constantes do Edital de licitação.
Belém/Pa, 17 de junho de 2021.
isaias da costa Mota
Presidente da comissão Permanente de licitação/SEfa

Protocolo: 668795
triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna público as datas de julgamento dos recursos abai-
xo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do tribunal, sito 
em Belém, na av. Gentil  Bittencourt, 2566, 3º andar, entre trav. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
seGUNda cÂMara PerMaNteNte de JULGaMeNto 
Em 24/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNtário n.º 11858, aiNf nº 
182013510001163-2, contribuinte ViVo Sa, insc. Estadual nº. 15205797-
8, advogado: carloS aUGUSto dE PaiVa lEdo, oaB/Pa-10932
Em 24/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNtário n.º 17084, aiNf 
nº 022017510000311-1, contribuinte cooPEratiVa aGroPEcUaria E 
aGroiNdUStrial do EStado do Para - coaGro, insc. Estadual nº. 
15289549-3
Em 24/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNtário n.º 17070, aiNf 
nº 022017510000298-0, contribuinte cooPEratiVa aGroPEcUaria E 
aGroiNdUStrial do EStado do Para - coaGro, insc. Estadual nº. 
15289548-5
Em 24/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNtário n.º 17072, aiNf 
nº 022017510000299-9, contribuinte cooPEratiVa aGroPEcUaria E 
aGroiNdUStrial do EStado do Para - coaGro, insc. Estadual nº. 
15289548-5
Em 24/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNtário n.º 17066, aiNf 
nº 022017510000312-0, contribuinte cooPEratiVa aGroPEcUaria E 
aGroiNdUStrial do EStado do Para - coaGro, insc. Estadual nº. 
15289549-3
Em 24/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNtário n.º 17074, aiNf 
nº 022017510000301-4, contribuinte cooPEratiVa aGroPEcUaria E 
aGroiNdUStrial do EStado do Para - coaGro, insc. Estadual nº. 
15289548-5
Em 24/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNtário n.º 17064, aiNf 
nº 022017510000313-8, contribuinte cooPEratiVa aGroPEcUaria E 
aGroiNdUStrial do EStado do Para - coaGro, insc. Estadual nº. 
15289549-3
Em 24/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNtário n.º 17786, aiNf nº 
392017510000015-9, contribuinte roBSoN airES GUiMarÃES, insc. Es-
tadual nº. 15252018-0, advogado: atHoS WraNGllEr BraGa aMÉrico, 
oaB/to-7468
Em 24/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNtário n.º 17784, aiNf nº 
392017510000013-2, contribuinte roBSoN airES GUiMarÃES, insc. Es-
tadual nº. 15252018-0, advogado: atHoS WraNGllEr BraGa aMÉrico, 
oaB/to-7468
Em 24/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNtário n.º 17782, aiNf nº 
392017510000012-4, contribuinte roBSoN airES GUiMarÃES, insc. Es-
tadual nº. 15252018-0, advogado: atHoS WraNGllEr BraGa aMÉrico, 
oaB/to-7468
Em 24/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNtário n.º 17780, aiNf nº 
392017510000011-6, contribuinte roBSoN airES GUiMarÃES, insc. Es-
tadual nº. 15252018-0, advogado: atHoS WraNGllEr BraGa aMÉrico, 
oaB/to-7468

Protocolo: 668807
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021,na sala de sessões do tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
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PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 23/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNtário n.º 18643, aiNf nº 
042016510004370-9, contribuinte dacilENE liMa aGUiar EPP, insc. Es-
tadual nº. 15224209-0.
Em 23/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNtário n.º 18654, aiNf 
nº 082018510000351-0, contribuinte JUParaNa coMErcial aGricola 
ltda, insc. Estadual nº. 15290453-0 advogado: BarBara da SilVa roNi 
lEal, oaB/Pa-21888.
Em 23/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNtário n.º 18652, aiNf 
nº 082018510000350-1, contribuinte JUParaNa coMErcial aGricola 
ltda, insc. Estadual nº. 15290453-0, advogado: BarBara da SilVa roNi 
lEal, oaB/Pa-21888.
Em 23/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNtário n.º 18590, aiNf nº 
042017510006637-4, contribuinte S G cHaVES coMErcio atacadiSta 
dE aliMENtoS ltda, insc. Estadual nº. 15178777-8.
Em 23/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNtário n.º 18716, aiNf nº 
032020510000134-7, contribuinte i. d. caiXEta EirEli, insc. Estadual 
nº. 15250261-0.
Em 28/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 16025, aiNf nº 
072015510001158-4, contribuinte JBS S/a, insc. Estadual nº. 15307999-
1, advogado: faBio aUGUSto cHilo, oaB/SP-221616.
Em 28/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 17561, aiNf nº 
032015510000214-9, contribuinte JBS S/a, insc. Estadual nº. 15308331-
0 ,advogado: faBio aUGUSto cHilo, oaB/SP-221616.
Em 28/06/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNtário n.º 17943, aiNf nº 
092016510001666-1, contribuinte GrEENEX S/a, iNdUStria, coMErcio 
E EXPortacao dE MadEiraS, insc. Estadual nº. 15253021-5 ,advogado: 
EdGar Mario dE MEdEiroS JUNior, oaB/Pa-8292.

Protocolo: 668842
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202101000693 de 17/06/2021 - 
Proc n.º 002021730003813/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: raimundo Menezes dos Santos – cPf: 072.650.502-15
Marca: NISSAN/KICKS ACTIVE CVT FLEX 1.6 Tipo: Pas/Automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104002966, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003942/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: rodrigo e Silva Martins – cPf: 789.981.742-00
Marca/tipo/chassi
HoNda/Hr-V EXl cVt/Pas/automovel/93HrV2870MK217039
Portaria n.º202104002968, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003918/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: Milene Patricy Menezes Paiva – cPf: 775.111.662-53
Marca/tipo/chassi
cHEVrolEt/coBalt 1.4 ltZ/Pas/automovel/9BGJc69X0fB100039
Portaria n.º202104002970, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003983/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Maria rodrigues lima – cPf: 394.385.702-68
Marca/tipo/chassi
fiat/arGo trEKKiNG 1.8at/Pas/automovel/9Bd358a73lYK56638
Portaria n.º202104002972, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 102021730001080/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 Gomes dutra – cPf: 741.658.872-34
Marca/tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U0Mt003618
Portaria n.º202104002974, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003589/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Pereira Borges – cPf: 124.430.002-06
Marca/tipo/chassi
i/fiat croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dKU023137
Portaria n.º202104002976, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003913/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: Jair lima dos Santos – cPf: 368.696.192-04
Marca/tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l Mt ltZ/Pas/automovel/9BGJc7520JB259523
Portaria n.º202104002978, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 122021730000858/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Nunes de Pinho – cPf: 210.560.132-49
Marca/tipo/chassi
fiat/Palio SPortiNG 1.6/Pas/automovel/9Bd196263f2232611
Portaria n.º202104002980, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003985/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: fernando Barbosa Santana filho – cPf: 049.165.142-20
Marca/tipo/chassi
VW/Polo af/Pas/automovel/9BWal5BZ9NP009806

Portaria n.º202104002982, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003922/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: cisiclei Gomes Maciel – cPf: 581.035.542-00
Marca/tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U6Jt157049
Portaria n.º202104002984, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003970/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: diego Melo oliveira – cPf: 016.561.142-16
Marca/tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWaG45UXMt027428
Portaria n.º202104002986, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003733/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: Everton Soares teixeira – cPf: 442.386.652-87
Marca/tipo/chassi
toYota/EtioS Sd X VSc Mt/Pas/automovel/9BrB29Bt9l2244598
Portaria n.º202104002988, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 102021730001235/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: inaldo alves de araujo – cPf: 249.399.862-68
Marca/tipo/chassi
fiat/Palio firE WaY/Pas/automovel/9Bd17144lf5943584
Portaria n.º202104002990, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 122021730000878/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: João Batista duarte Medeiros – cPf: 198.116.162-72
Marca/tipo/chassi
i/fiat croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dMU133686
Portaria n.º202104002992, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003975/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose do Socorro de Sousa Borges – cPf: 076.457.322-53
Marca/tipo/chassi
fiat/SiENa attractiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132f3208098
Portaria n.º202104002994, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003961/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: Marco andrea Gouvea Parise – cPf: 425.539.702-34
Marca/tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l Mt ltZ/Pas/automovel/9BGJc75Z0EB127959
Portaria n.º202104002996, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003926/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos Eduardo leite da Silva – cPf: 670.274.312-20
Marca/tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l af5/Pas/automovel/9BWdl45U4lt043339
Portaria n.º202104002998, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003959/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Haroldo oliveira da Silva – cPf: 076.394.142-53
Marca/tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4Mt ltZ/Pas/automovel/9BGKt69r0GG302240
Portaria n.º202104003000, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003958/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: Elisangela Souza da Silva – cPf: 430.025.522-91
Marca/tipo/chassi
fiat/SiENa attractiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713MG3308868
Portaria n.º202104003002, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 102021730001217/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: celso Pinheiro – cPf: 431.153.302-00
Marca/tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U3Kt015033
Portaria n.º202104003004, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 2021730004008/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: Sandi Gomes Soares – cPf: 066.136.752-53
Marca/tipo/chassi
fiat/WEEKENd attractiVE/Pas/automovel/9Bd37412UG5091842
Portaria n.º202104003006, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003997/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio cledivaldo domingos do Nascimento – cPf: 
615.277.422-53
Marca/tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10tat Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0lG259951
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Portaria n.º202104003008, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003999/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: Pedro de alcantara cunha – cPf: 249.235.912-34
Marca/tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l at PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520NB121172
Portaria n.º202104003010, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003974/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: arnaldo ribeiro dos Santos – cPf: 023.766.362-72
Marca/tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4Mt ltZ/Pas/automovel/9BGKt69V0KG116315
Portaria n.º202104003012, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003956/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: Edson Souza da Silva – cPf: 330.691.232-87
Marca/tipo/chassi
cHEVrolEt/coBalt 1.4 ltZ/Pas/automovel/9BGJc69X0fB102724
Portaria n.º202104003014, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003957/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco Basilio de almeida – cPf: 086.407.342-91
Marca/tipo/chassi
toYota/EtioS Sd XlS/Pas/automovel/9BrB29Bt7E2047819
Portaria n.º202104003016, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 122021730000880/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: João Ediney de Sousa – cPf: 636.507.972-91
Marca/tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l Mt PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520lB105650
Portaria n.º202104003018, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003890/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: Kleber Sousa luz – cPf: 591.824.902-87
Marca/tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l Mt ltZ/Pas/automovel/9BGJc7520JB260590
Portaria n.º202104003020, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003889/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: Paulo Sergio favacho dos Santos – cPf: 211.997.102-10
Marca/tipo/chassi
NiSSaN/KicKS Sl cVt/Pas/automovel/94dfcaP15lB245633
Portaria n.º202104003022, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003931/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: João carlos ferreira dos Santos – cPf: 166.257.492-49
Marca/tipo/chassi
GM/corSa SEdaN PrEMiUM/Pas/automovel/9BGXM19X0cc136700
Portaria n.º202104003024, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003925/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: celio ferreira Sarmanho – cPf: 562.966.142-68
Marca/tipo/chassi
cHEVrolEt/coBalt 1.4 ltZ/Pas/automovel/9BGJc6930fB231108
Portaria n.º202104003026, de 17/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003541/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: osiris Peixoto de azevedo Junior – cPf: 219.223.142-34
Marca/tipo/chassi
toYota/EtioS Sd X 15l Mt/Pas/automovel/9BrB29Bt1H2123281

Protocolo: 668896

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
Publicação Nº 665301  Dia: 10.06.2021
termo aditivo Nº:  03
contrato Nº:  060/2018
objeto do contrato: Prestação de serviços de acompanhamento da análise 
da classificação de Risco de Crédito de Contraparte (“CCR”) em Escala 
Nacional (“Serviços”)
Modalidade da contratação: inexigibilidade de licitação Nº 018/2018
data de assinatura do aditivo:  onde se lê: 07.06.2021 leia-se 14.06.2021
Vigência do aditivo: 18.06.2021 a 17.06.2022

objeto do aditivo: Prorrogação de vigência
fundamento legal do aditivo: artigo 37, XXi da cf e artigo 57, inciso ii 
da lei nº 8.666/93.
Valor total: r$227.250,00 (duzentos e vinte e sete mil e duzentos e cin-
quenta reais)
contratado: StaNdard & Poor’S fiNaNcial SErVicES llc
Endereço: av. Brigadeiro faria lima, Nº 201 – floor 24º andar
cEP:  05426-100  São Paulo/ SP
telefone: (11) 3039 9706
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 668949
errata de PUBLicaÇÃo
Publicação Nº 665314  Dia: 10.06.2021
termo aditivo Nº:  03
contrato Nº:  061/2018
objeto do contrato: Prestação de serviços de acompanhamento da análise 
da classificação de Risco de Crédito de Contraparte (“CCR”) em Escala 
Global (“Serviços”)
Modalidade da contratação: inexigibilidade de licitação Nº 019/2018
data de assinatura do aditivo: onde se lê: 07.06.2021 leia-se 14.06.2021
Vigência do aditivo: 18.06.2021 a 17.06.2022
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência
fundamento legal do aditivo: artigo 37, XXi da cf e artigo 57, inciso ii 
da lei nº 8.666/93.
Valor total: r$227.250,00 (duzentos e vinte e sete mil e duzentos e cin-
quenta reais)
contratado: StaNdard & Poor’S fiNaNcial SErVicES llc
 Endereço: av. Brigadeiro faria lima, Nº 201 – floor 24º andar
cEP:  05426-100  São Paulo/ SP
telefone: (11) 3039 9706
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 668934

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 0821 de 17 de JUNHo 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. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2020/609256.
rESolVE:
torNar SEM EfEito, a portaria n° 0666/ 20.11.2020, publicada no doE n° 
34.416 de 24/11/2020, que removeu os servidores relacionados abaixo, da SE-
ÇÃo dE traNSPortES para o dEPartaMENto dE ViGilÂNcia SaNitária.

MatrÍcUla NoME carGo
5596823/1 afoNSo NaZarENo araÚJo da crUZ MotoriSta
85863/1 carloS alBErto dUtra MadUrEira MotoriSta

55590265/1 SÉrGio JUVÊNcio MarrUaZ lEitE MotoriSta

PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE,
dirEtoria dE GEStÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
17.06.2021.
KEllY dE cáSSia PEiXoto dE oliVEira SilVEira
dirEtora dE GEStÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa.

Protocolo: 668932
Portaria coLetiVa Nº 0535 de 16 de JUNHo de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso ii da Portaria Nº 194 de 
12 de Março de 2019, publicada no doE nº 33.823 de 13/03/2019,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/561449.
r E S o l V E:
CESSAR, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (Sessenta 
por cento) do vencimento base dos servidores relacionados abaixo.

MatrÍcUla NoME carGo lotaÇÃo a coNtar Portaria QUE 
coNcEdEU a Gti

103047/1 aStroGilda frEitaS 
dE lEao

aGENtE dE 
SaÚdE

cENtro dE SaÚdE – 
icoaraci / atENÇÃo 

PSicoSSocial
21.05.2021

0286/2021; DOE 
Nº 34.546 dE 
09/04/2021.

121380/1 raiMUNdo NoNato 
riBEiro diaS

aGENtE dE 
Portaria

diViSÃo dE iMUNi-
ZaÇÃo 01.10.2016

503/2016; DOE 
Nº 33.141 dE 
06/06/2016.

54192026/1 MarcUS BENEdito 
fErrEira loBato

aGENtE adMi-
NiStratiVo dirEtoria tÉcNica data da PUBli-

caÇÃo

503/2016; DOE 
Nº 33.141 dE 
06/06/2016.

Portaria coLetiVa Nº 0536 de 16 de JUNHo de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso ii da Portaria Nº 194 de 
12 de Março de 2019, publicada no doE nº 33.823 de 13/03/2019,
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coNSidEraNdo o teor da Portaria Nº 503 de 01/06/2016, publicada 
no doE nº 33.141 de 06/06/2016 (SESPa), a qual estabelece em 60% o 
percentual para Concessão de Gratificação de Tempo Integral, prevista na 
lei nº 5.810/1994,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/561449.
r E S o l V E:
AUTORIZAR, os servidores relacionados abaixo, a perceber Gratificação de Tem-
po integral, no percentual de 60% (Sessenta por cento) do vencimento base.

MatrÍcUla NoME carGo lotaÇÃo a coNtar

54185889/2 Maria doS SaNtoS PaiVa aUXiliar dE iNfor-
Mática

cENtro dE SaÚdE –
icoaraci/ atENÇÃo 

PSicoSSocial
21.05.2021

54190533/1 ValMir coElHo taVarES 
JUNior aGENtE dE MEcÂNica diViSÃo dE SErViÇoS 

GEraiS
data da PUBli-

caÇÃo

5893317/4 diMitrY cHaVES NEGrÃo aNaliSta dE SiStEMaS dirEtoria adMiNiStra-
tiVa E fiNaNcEira

data da PUBli-
caÇÃo

111562/1 PEdro alVES BEZErra MotoriSta 9º cENtro rEGioNal dE 
SaÚdE - SaNtarÉM

data da PUBli-
caÇÃo

57189450/2 ElliNGEr criStiNa SoUSa 
da SilVa dE alMEida

tEraPEUta ocUPa-
cioNal

UNidadE dE rEfErÊNcia 
ESPEcialiZada - SaN-

tarÉM

data da PUBli-
caÇÃo

5918303/1 NEila cardoSo aQUiNo aUXiliar oPEracioNal
2º cENtro rEG. dE 

SaÚdE -  Sta. iZaBEl 
do Pará

data da PUBli-
caÇÃo

Portaria Nº 0537 de 16 de JUNHo de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso ii da Portaria Nº 194 de 
12 de Março de 2019, publicada no doE nº 33.823 de 13/03/2019,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/649824.
r E S o l V E:
cESSar, a contar de 01/06/2021, por motivo de aposentadoria, os efei-
tos na Portaria coletiva n° 0503/2016, publicada no doE nº 33.141 de 
06/06/2016, que autorizou o servidor Marco aUrÉlio MacHado dE al-
MEida, cargo tÉcNico dE SaÚdE PÚBlica, matrícula nº 82643/1, a per-
ceber Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 60% (Sessenta por 
cento) do vencimento base.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNEtE do SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa, EM 
16.06.2021.
ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa/SESPa

Protocolo: 668788

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 787 de 17 de JUNHo de 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para tratamento de Saúde, aos servidores abaixo re-
lacionados;

Matrícula Nome cargo Período laudo

54191466/1 EdNa do Socorro loPES VilHENa 
coSta

aGENtE dE artES 
PraticaS

10/05/2021 a 
08/07/2021

74889 – 
26/05/2021

54189013/1 diaNa Maria da coNcEicao rodri-
GUES do NaSciMENto Maia NUtricioNiSta 05/05/2021 a 

03/07/2021
74888 – 

26/05/2021

5121515/1 aNGEla Maria riBEiro diaS aUXiliar dE SaUdE 11/05/2021 a 
15/05/2021

74933 – 
27/05/2021

95370/1 Maria do Socorro do aMaral 
tEiXEira aGENtE dE SaUdE 07/05/2021 a 

19/05/2021
74937 – 

27/05/2021

54195921/1 catia cilENE roSario dE SoUSa aGENtE adMiNiS-
tratiVo

28/04/2021 a 
10/05/2021

75353 – 
07/06/2021

57175051/1 JaNEtE aBrEU corrEa ENfErMEiro 25/01/2021 a 
23/07/2021

74101 – 
13/05/2021

54194771/1 iVaNildES MaNdU MarQUES dE 
aZEVEdo

aGENtE adMiNiS-
tratiVo

17/05/2021 a 
15/06/2021

74974 – 
28/05/2021

122793/2 lUciGlEUMa NoBrE doS SaNtoS adMiNiStrador 11/02/2021 a 
11/05/2021

73547 – 
05/05/2021

2010160/1 Maria clEa liMa ViEGaS frEirE MEN-
dES doS rEiS PiNto MartiNS

tÉcNico dE 
adMiNiStraÇÃo E 

fiNaNÇaS

04/01/2021 a 
02/06/2021

74336 – 
18/05/2021

5155851/1 PaUlo SErGio da PaiXao SilVa aGENtE dE Portaria 03/05/2021 a 
30/08/2021

74332 – 
18/05/2021

54189259/2 KElSilENY MaGali NaSciMENto dE 
Brito

tEcNico PatoloGia 
cliNica

19/04/2021 a 
19/04/2021

75783 – 
14/06/2021

5393736/1 roSilENE do Socorro NoGUEira 
dE SoUZa

tEcNico EM HiGiENE 
dENtal

17/05/2021 a 
21/05/2021

75784 – 
14/06/2021

54189197/1 ElENiSE da SilVa Mota NUtricioNiSta 01/04/2021 a 
14/05/2021

75785 – 
14/06/2021

121096/1 roSa Maria diaS cHaGaS aGENtE dE Portaria 07/05/2021 a 
16/05/2021

75717 – 
11/06/2021

726648/1 aNtoNio carloS Matta da SilVEira MÉdico 17/05/2021 a 
15/07/2021

75795 – 
14/06/2021

54189248/2 aNdrEa fErrEira SilVEira PSicÓloGo 03/02/2021 a 
02/04/2021

74481 – 
20/05/2021

5142008/1 BENEdito PErEira fErNaNdES aGENtE dE Portaria 10/03/2021 a 
24/03/2021

74483 – 
20/05/2021

5181704/1 clEia PiNHEiro fErrEira aUXiliar dE SaUdE 16/10/2020 a 
17/12/2020

74485 – 
20/05/2021

57193941/1 alcilENE SaNtoS dE SoUZa ENfErMEiro 20/05/2021 a 
18/07/2021

75796 – 
14/06/2021

54194025/1 aNdrEZa Maria PiNHEiro do NaS-
ciMENto aGENtE dE Portaria 31/03/2021 a 

08/06/2021
74506 – 

20/05/2021

57194089/1 arlEtE do Socorro liMa dE SoUZa aGENtE dE Portaria 23/04/2021 a 
21/07/2021

74497 – 
20/05/2021

57197379/1 GracilENE lEao doS SaNtoS liMa aSSiStENtE Social 28/04/2021 a 
26/07/2021

74493 – 
20/05/2021

8080570/1 PliNio aNdrE aNdradE da SilVa tÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

15/04/2021 a 
13/06/2021

74509 – 
20/05/2021

57196040/1 aNa Maria da crUZ cordEiro aGENtE adMiNiS-
tratiVo

12/05/2021 a 
21/05/2021

74814 – 
25/05/2021

57194279/1 criStiaNE Mota da coSta VilaS BoaS 
alMEida

aGENtE adMiNiS-
tratiVo

17/05/2021 a 
21/05/2021

75025 – 
30/05/2021

726605/1 Maria JoVENila dE SoUSa do ESPi-
rito SaNto aGENtE dE Portaria 27/05/2021 a 

10/06/2021
75286 – 

06/06/2021

722782/2 Marta JaNdra SilVa PiNto aUXiliar dE SaUdE 26/05/2021 a 
04/06/2021

75215 – 
03/06/2021

725463/1 EliaNa MartiNS doS SaNtoS aGENtE dE SaUdE 31/05/2021 a 
29/06/2021

75214 – 
03/06/2021

5094755/1 Marilda coSta fiGUErEdo aGENtE dE SaUdE 15/04/2021 a 
13/06/2021

75803 – 
14/06/2021

57192588/1 Maria Madail oliVEira rEBoUcaS ENfErMEiro 18/05/2021 a 
16/06/2021

75804 – 
14/06/2021

57208678/1 EliSa Maria BarBoSa SEaBra tEcNico dE ENfEr-
MaGEM

24/05/2021 a 
22/06/2021

75212 – 
03/06/2021

119989/1 JoaNa alVES VEloSo tEcNico dE laBo-
ratorio

12/04/2021 a 
25/04/2021

75532 – 
09/06/2021

57196916/1 rafaElla BoNfiM BarroS farMacEUtico 
BioQUiMico

19/04/2021 a 
19/04/2021

75544 – 
09/06/2021

720062/1 SElMa lUZia da coSta rodriGUES tEcNico dE laBo-
ratorio

14/04/2021 a 
15/04/2021

75548 – 
09/06/2021

57191208/1 roSEaNE SaMPaio crUZ tEcNico PatoloGia 
cliNica

19/04/2021 a 
23/04/2021

75584 – 
10/06/2021

54189916/1 aNdrEZZa Maria lUcaS da coSta 
MEdEiroS

farMacEUtico 
BioQUiMico

10/05/2021 a 
16/05/2021

75382 – 
08/06/2021

5167442/1 aUricElia dE caStro oliVEira aUXiliar dE iNfor-
Matica arEa SaUdE

11/05/2021 a 
14/05/2021

75847 – 
15/06/2021

5148170/1 fraNciSco GoMES dE aGUiar MÉdico 22/10/2020 a 
20/11/2020

75848 – 
15/06/2021

57193932/1 afoNSo SaNtoS VilHENa aGENtE dE Portaria 08/02/2021 a 
08/05/2021

75114 – 
01/06/2021

5177294/1 carla Maria NoGUEira dE araUJo adVoGado 04/04/2021 a 
27/06/2021

75116 – 
01/06/2021

57205782/2 Maria EliSa tEiXEira coSta ENfErMEiro 27/04/2021 a 
26/05/2021

1612/2021 – 
18/05/2021

54185126/2 Maria MirtES Girao dE liMa tEcNico dE ENfEr-
MaGEM

06/05/2021 a 
19/05/2021

1610/2021 – 
18/05/2021

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 17/06/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria coLetiVa Nº 788 de 17 de JUNHo de 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para tratamento de Saúde - Prorrogação, aos servido-
res abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período laudo

5159407/1 aNa NaZarE daNiN dE SoUZa aUXiliar dE SaUdE 01/03/2021 a 
29/05/2021

74092 – 
13/05/2021

54188885/1 GicElE BatiSta ValENtE PiNHEiro farMacÊUtico 22/02/2021 a 
22/07/2021

74103 – 
13/05/2021

5218691/1 ElZa carValHo dE caStro aSSiStENtE Social 10/03/2021 a 
07/06/2021

74074 – 
13/05/2021

3182231/1 raiMUNdo lEoNardo ViEira raMoS MotoriSta 09/05/2021 a 
06/08/2021

74069 – 
13/05/2021
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55587365/1 frEdErico aMoEdo dE MElo MÉdico 23/12/2021 a 
21/01/2021

74334 – 
18/05/2021

57191327/1 Marcia criStiNa PErEira rEZEK aSSiStENtE Social 04/03/2021 a 
19/05/2021

205463a/1 – 
19/05/2021

5175950/1 aNtoNia fErrEira riBEiro aUXiliar dE SaUdE 06/02/2021 a 
05/06/2021

74486 – 
20/05/2021

54182281/2 EdiMilSoN afoNSo alVES coUtiNHo MÉdico 10/04/2021 a 
07/08/2021

74492 – 
20/05/2021

5139805/1 Maria doS aNJoS dE aBrEU PiNa 
BarBoSa

tÉcNico dE SaÚdE 
PUBlica

01/02/2021 a 
02/03/2021

74508 – 
20/05/2021

122106/1 Maria EStEla dE SoUZa PErEira aGENtE dE SaUdE 17/04/2021 a 
15/06/2021

74504 – 
20/05/2021

5088160/1 Maria ilZa rodriGUES dE SoUSa aGENtE dE SaUdE 16/04/2021 a 
13/08/2021

74491 – 
20/05/2021

5762/1 JoSE Maria dE oliVEira loBo ENGENHEiro 25/04/2021 a 
31/05/2021

74899 – 
27/05/2021

54194033/1 diaNNa lHYS araUJo lEal aGENtE adMiNiS-
tratiVo

01/05/2021 a 
31/05/2021

75090 – 
31/05/2021

54189262/2 Maria JUcirEMa PaiVa EllErES tÉcNico PatoloGia 
cliNica

06/05/2021 a 
03/08/2021

75108 – 
01/06/2021

5913105/1 ricardo airES dE MEdEiroS aGENtE adMiNiS-
tratiVo

26/04/2021 a 
24/07/2021

75111 – 
01/06/2021

5304598/2 Maria dE JESUS SoarES dE SoUZa tEcNico dE ENfEr-
MaGEM

18/05/2021 a 
17/08/2021

12596/2021 – 
26/05/2021

112160/1 SaNdra Maria dE oliVEira BraGa ENfErMEiro 01/05/2021 a 
15/05/2021

12577/2021 – 
11/05/2021

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 17/06/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 668938

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 143 de 17 de JUNHo de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
considerando o que dispõe a Portaria de consolidação nº 02, de 28 de 
setembro de 2017 no Capítulo V – Da Contratualização, em seu art. 32;
considerando a cláusula décima Segunda – dos instrumentos de controle, 
do Contrato nº 72/2016;
considerando a Portaria Nº 953 de 02 de setembro de 2016 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 33.220 de 27 de setembro de 2016, sob o 
protocolo nº 113598, que constituiu a comissão de acompanhamento da 
Contratualização do Contrato nº 72/2016;
considerando a Portaria Nº 831 de 30 de novembro de 2017 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 33.510 de 04 de dezembro de 2017, 
sob o protocolo nº 256513, que substituiu os membros da comissão 
representantes da SESPA/6º Centro Regional de Saúde;
considerando a Portaria Nº 907 de 14 de setembro de 2018 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 33.703 de 19 de setembro de 2018, 
sob o protocolo nº 363084, que substituiu os membros da comissão 
representantes da SESPA/6º Centro Regional de Saúde;
considerando a Portaria Nº 488 de 14 de agosto de 2020 publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.314 de 17 de agosto de 2020, sob o protocolo 
nº 570462, que substituiu os membros da comissão representantes da 
SESPA/6º Centro Regional de Saúde;
considerando os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/629494, por meio da correspondência interna do 6º crS de 11 de 
junho de 2021 que solicita a substituição de membro da comissão repre-
sentante da SESPa/6º centro regional de Saúde.
resolve:
art. 1º Substituir Hilda Sousa dos Passos por Maria Helena ferreira Vas-
concelos como membro da comissão representante da SESPa/6º centro 
regional de Saúde.
Parágrafo Único: a comissão de acompanhamento da contratualização re-
ferente ao contrato nº 72/2016 celebrado com o Hospital e Maternidade 
Dr. Afonso Rodrigues ficará composta pelos membros abaixo:
representantes da Secretaria Estadual de Saúde/6º centro regional de Saúde:
- Alexander da Silva Lima – Farmacêutico – Matrícula nº 5489901;
- Maria Helena ferreira Vasconcelos – Enfermeira - Matrícula nº 5751390.
representantes do Hospital e Maternidade dr. afonso rodrigues:
- Mariana Corrêa Quaresma – Gerente Administrativa – CPF nº 394.792.692-87;
- Claudia Alfaia Pureza Oliveira – Enfermeira – CPF nº 596.237.802-49;
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas 
as disposições contrárias.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNEtE do SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa, 17 
dE JUNHo dE 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa

Protocolo: 668625

Portaria Nº 144 de 17 de JUNHo de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
considerando o que dispõe a Portaria de consolidação nº 02, de 28 de 
setembro de 2017 no Capítulo V – Da Contratualização, em seu art. 32;
considerando a cláusula décima Segunda – dos instrumentos de controle, 
do Contrato nº 73/2016;
considerando a Portaria Nº 1.031 de 02 de setembro de 2016 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 33.212 de 15 de setembro de 2016, sob o 
protocolo nº 1007706, que constituiu a comissão de acompanhamento da 
Contratualização do Contrato nº 73/2016;
considerando a Portaria Nº 832 de 30 de novembro de 2017 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 33.510 de 04 de dezembro de 2017, 
sob o protocolo nº 256515, que substituiu os membros da comissão 
representantes da SESPA/6º Centro Regional de Saúde;
considerando a Portaria Nº 488 de 14 de agosto de 2020 publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.314 de 17 de agosto de 2020, sob o protocolo 
nº 570462, que substituiu os membros da comissão representantes da 
SESPA/6º Centro Regional de Saúde;
considerando os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/629494, por meio da correspondência interna do 6º crS de 11 de 
junho de 2021 que solicita a substituição de membro da comissão repre-
sentante da SESPa/6º centro regional de Saúde.
resolve:
art. 1º Substituir Hilda Sousa dos Passos por Maria Helena ferreira Vas-
concelos como membro da comissão representante da SESPa/6º centro 
regional de Saúde.
Parágrafo Único: a comissão de acompanhamento da contratualização re-
ferente ao Contrato nº 73/2016 celebrado com o Hospital Julia Sefer ficará 
composta pelos membros abaixo:
representantes da Secretaria Estadual de Saúde/6º centro regional de Saúde:
- Alexander da Silva Lima – Farmacêutico – Matrícula nº 5489901;
- Maria Helena ferreira Vasconcelos – Enfermeira - Matrícula nº 5751390.
representantes do Hospital Julia Sefer:
- alberto Pinto Pereira Junior – Gerente administrativo – cPf nº 
303.725.692-34;
- claudia alfaia Pureza oliveira – Enfermeira – cPf nº 596.237.802-49.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas 
as disposições contrárias.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNEtE do SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa, 17 
dE JUNHo dE 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa

Protocolo: 668627
Portaria Nº 145 de 17 de Maio de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa /SESPa, no uso de suas 
atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
Lei Federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de ou-
tubro de 2013 e os termos da cláusula NoNa do tEd 02.21-  processo 
2021/54722 e 2021/301276.
r E S o l V E: dESiGNar os servidores armando dos Santos Miranda Ju-
nior, Matrícula 5723506-1, lotado na divisão de almoxarifado do departa-
mento de administração e Serviços, Ester Nunes Peixoto Gonçalves, Matrí-
cula 57191240/1, lotada no departamento de atenção integral as Urgên-
cias e Emergências - daiUE/SESPa e Marcus fabiano Mendes de carvalho 
coura, , matrícula 5955693/2, lotado no dVS - para acompanhar, controlar 
e fiscalizar a execução do objeto do TED 002/2021- SESPA e GRAESP.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 668634
Portaria Nº 142 de 17 de JUNHo de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
considerando o que dispõe a Portaria de consolidação nº 02, de 28 de 
setembro de 2017 no Capítulo V – Da Contratualização, em seu art. 32;
considerando a cláusula décima Segunda – dos instrumentos de controle, 
do Convênio Assistencial nº 03/2018;
considerando a Portaria Nº 932 de 28 de setembro de 2018 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 33.741 de 19 de novembro de 2018, sob o 
protocolo nº 383326, que constituiu a comissão de acompanhamento da 
Contratualização do Convênio Assistencial nº 03/2018;
considerando a Portaria Nº 263 de 07 de maio de 2020 publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.215 de 13 de maio de 2020, sob o protocolo 
nº 545828, que substituiu membro da comissão representantes da 
SESPA/9º Centro Regional de Saúde;
considerando a Portaria Nº 177/2021-GaBiNEtE de 04 de fevereiro de 
2021 publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.483 de 05 de fevereiro de 
2021, sob o protocolo nº 625125, que acrescentou membros à comissão 
representantes do Hospital Nove de Abril na Providência de Deus;
considerando os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/643136, por meio do Memorando nº 065/2021-doca/9ºcrS/SESPa 
de 15 de junho de 2021 que solicita a substituição do membro titular da 
comissão representante da SESPa/9º centro regional de Saúde.



20  diário oficial Nº 34.614 Sexta-feira, 18 DE JUNHO DE 2021

resolve:
art. 1º Substituir Paulo rainerio Mota Batista por Miraildes rego de Sousa 
como membro titular da comissão representante da SESPa/9º centro re-
gional de Saúde.
Parágrafo Único: a comissão de acompanhamento da contratualização refe-
rente ao convênio assistencial nº 03/2018 celebrado com o Hospital Nove de 
Abril na Providência de Deus ficará composta pelos membros abaixo:
representantes da Secretaria Estadual de Saúde/9º centro regional de Saúde:
- Miraildes rego de Sousa – técnico em Enfermagem – Matrícula nº 
5901129/1;
- Mary Glaucy Brito chianca Neves – terapeuta ocupacional - Matrícula nº 
5295009/2.
representantes do Hospital Nove de abril na Providência de deus:
- roseana duarte Nobre, cPf nº 732.476.952-87 e rG nº 9145824 Pc/Pa 
– Membro titular, e na sua ausência e/ou impedimentos será substituída 
por Maria Isabel Bentes Farias, CPF nº 833.434.312-49 e RG nº 4703769;
- arlene albuquerque Gomes, cPf nº 997.868.342-91 e rG nº 5441535 – 
Membro titular, e na sua ausência e/ou impedimentos será substituída por 
Vanusa Gomes da Silva, cPf nº 020.556.052-08 e rG nº 7309388.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas 
as disposições contrárias.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNEtE do SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa, 17 
dE JUNHo dE 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa

Protocolo: 669041
Portaria Nº 141 de 17 de JUNHo de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
considerando o que dispõe a Portaria de consolidação nº 02, de 28 de 
setembro de 2017 no Capítulo V – Da Contratualização, em seu art. 32;
considerando a cláusula décima Segunda – dos instrumentos de controle, 
do Convênio nº 001/2017;
considerando a Portaria Nº 179 de 22 de fevereiro de 2018 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 33.564 de 23 de fevereiro de 2018, sob o 
protocolo nº 282448, que constituiu a comissão de acompanhamento da 
Contratualização do Convênio nº 001/2017;
considerando a Portaria Nº 930 de 26 de setembro de 2018 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 33.711 de 01 de outubro de 2018, sob o 
protocolo nº 367976, que substituiu membro da comissão representante 
do Hospital Santo Antônio;
considerando a Portaria Nº 263 de 07 de maio de 2020 publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.215 de 13 de maio de 2020, sob o protocolo 
nº 545828, que substituiu membro da comissão representantes da 
SESPA/9º Centro Regional de Saúde;
considerando os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/643136, por meio do Memorando nº 065/2021-doca/9ºcrS/SESPa 
de 15 de junho de 2021 que solicita a substituição de membro da comissão 
representante da SESPa/9º centro regional de Saúde.
resolve:
art. 1º Substituir Paulo rainerio Mota Batista por Miraildes rego de Sousa como 
membro da comissão representante da SESPa/9º centro regional de Saúde.
Parágrafo Único: a comissão de acompanhamento da contratualização re-
ferente ao convênio nº 001/2017 celebrado com o Hospital Santo antônio 
ficará composta pelos membros abaixo:
representantes da Secretaria Estadual de Saúde/9º centro regional de Saúde:
- Miraildes rego de Sousa – técnico em Enfermagem – Matrícula nº 
5901129/1;
- Mary Glaucy Brito chianca Neves – terapeuta ocupacional - Matrícula nº 
5295009/2.
representantes do Hospital Santo antônio:
- Maria Petrolina de Sousa Soares – Enfermeira – CPF nº 359.999.693-87;
- Maria Josilene Pereira Rodrigues – Assistente Social – CPF nº 628.721.412-00;
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas 
as disposições contrárias.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNEtE do SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa, 17 
dE JUNHo dE 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa

Protocolo: 669049

FÉrias
.

Portaria N.º 785 de 17 de JUNHo de 2021
a dirEtora dE GEStÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dGtES, 
usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96,
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor luiz au-
gusto costa de oliveira, id. funcional nº 82660/1, ocupante do cargo de 
Sociólogo lotada no Departamento de Atenção a Saúde de 02 de Agosto 
de 2021 a 31 de agosto de 2021, referente ao período aquisitivo de 01 de 
Março de 1989 a 28 de fevereiro de 1990, conforme Parecer Jurídico cons-
tante no processo nº 2020/115538.
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 17.06.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 668673

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 061/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de 
Preços nº 047/SESPa/2021, Processo nº 2018/530951, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 26/05/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.596 de 27/05/2021.
oBJEto: registro de Preços para a prestação de serviço de locação, insta-
lação e manutenção de equipamentos para ventilação mecânica domiciliar 
e de fornecimento de oxigênio medicinal, incluindo cessão dos cilindros em 
regime de comodato, da locação, instalação e manutenção dos equipamen-
tos concentradores de oxigênio, para uso em domicílio e em locomoção 
para utilização dos Usuários do Sistema Único de Saúde com a indicação 
de assistência ventilatória e/ou oxigenoterapia, de forma contínua ou in-
termitente, cadastrados na Secretaria de Saúde do Estado do Pará (SESPa) e 
no HEMoPa – fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, por 
meio de Sistema de registro de Preço para um período de 12 (doze) meses.
ViGÊNcia: 18/06/2021 a 17/06/2022.
total da arP: r$ 3.543.977,40 (três milhões, quinhentos e quarenta e 
três mil, novecentos e setenta e sete reais, quarenta centavos).
EMPrESa: air liQUidE BraSil ltda., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 00.331.788/0024-05, inscrição Estadual nº 
0214426-30, com sede na rodovia Br 101 Sul, nº 3020, letra c - distrito 
industrial Santo Estevão cabo de Santo agostinho/PE, cEP: 54.503-010, 
tel.: (81) 3518-5806, E-mails: reinaldo.barroso@airliquide.com e karina.
pontes@ airliquide.com.
ariEl doUrado SaMPaio MartiNS dE BarroS
SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStratiVa/SESPa

Protocolo: 668645
Portaria coLetiVa Nº 786 de 17 de JUNHo de 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de;
rESolVE:
CONCEDER, Licença assistência, aos servidores abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período laudo

54189918/1 lUNa lUaNa dE JESUS PaNtoJa farMacEUtico Bio-
QUiMico

09/05/2021 atÉ 
16/05/2021

75354 – 
07/06/2021

57207984/1 iVoNEtE dE JESUS oliVEira aGENtE dE artES 
PraticaS

12/05/2021 atÉ 
30/06/2021

74075 – 
13/05/2021

57206558/1 JUlia iNEZ da cUNHa frEirE aGENtE dE artES 
PraticaS

06/03/2020 atÉ 
25/03/2020

75157 – 
02/06/2021

55589001/2 criStiNa aUGUSta SilVa da roSa aGENtE adMiNiS-
tratiVo

27/04/2021 atÉ 
27/04/2021

75226 – 
03/06/2021

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 17/06/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 789 de 17 de JUNHo de 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda o Laudo Médico nº 74068 de 13/05/2021;
rESolVE:
coNcEdEr o afastamento por iNcaPacidadE dEfiNitiVa Para o traBa-
lHo a servidora cElia Mota doMiNGUES, id. funcional nº 57231591/1, 
ocupante do cargo de técnico de Enfermagem, lotado na Unidade de refe-
rencia Especializada - Presidente Vargas, a contar de 01/04/2021.
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 17/06/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 790 de 17 de JUNHo de 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda o Laudo Médico nº 74094 de 13/05/2021;
rESolVE:
coNcEdEr o afastamento por iNcaPacidadE dEfiNitiVa Para o tra-
BalHo a servidora Maria dE JESUS dE MatoS PErdiGao, id. funcional 
nº 5166217/1, ocupante do cargo de agente de artes Praticas, lotado na 
diretoria administrativa e financeira, a contar de 06/03/2021.
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 17/06/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 791 de 17 de JUNHo de 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda o Laudo Médico nº 74334 de 18/05/2021;
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rESolVE:
coNcEdEr o afastamento por iNcaPacidadE dEfiNitiVa Para o 
traBalHo o servidor frEdErico aMoEdo dE MElo, id. funcional nº 
55587365/1, ocupante do cargo de Médico, lotado na Unidade de referen-
cia Especializada - reduto, a contar de 22/01/2021.
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 17/06/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 792 de 17 de JUNHo de 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda o Laudo Médico nº 75110 de 01/06/2021;
rESolVE:
coNcEdEr o afastamento por iNcaPacidadE dEfiNitiVa Para o tra-
BalHo a servidora taNia Maria oliVEira dE MElo, id. funcional nº 
57210063/1, ocupante do cargo de técnico de Enfermagem, lotado no 
centro de Saúde - São caetano de odivelas, a contar de 03/01/2021.
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 17/06/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 668929

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 13/LaceN/2021.
OBJETO:  Aquisição de Kit para realização de testes de HIV, Sífilis, Hepa-
tite B, Hepatite c, toxoplasmose, citomegalovirose e doença de chagas, 
destinados a triagem pré-natal em papel-filtro S&S 903 pela metodologia 
EliSa ou flUoriMEtria multianalítico, com 02 (dois) equipamentos em 
regime de cessão de uso, com a finalidade de atender as necessidades do 
laboratório central do estado do Pará.
firMa VENcEdora:
01–NordE-laB coMErcio E rEPrESENtacÔES ltda- (cNPJ: 
04.040.450/0001-69);
Valor : r$ 1.563.120,00
total do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 13/lacEN/2021 – r$ 1.563.120,00.
Belém (Pa), 16 de junho de 2021.
alBErto SiMÕES JorGE JUNior - diretor do lacEN/Pa 

Protocolo: 668803

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 386 de 17 de JUNHo de 2021
o dirEtor do 1° cENtro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dEtErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) EllEN criStiNa SilVa Garcia dE oliVEira matrícula 
541992334-1 cargo de aGENtE dE Portaria regime jurídico de Estatutá-
rio Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) cS Marco 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio de 19.08.11 a 18.08.14.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.07.21 a 30.07.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 17.06.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 668617
Portaria Nº. 387 de 17 de JUNHo de 2021
o dirEtor do 1° cENtro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dEtErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) NatHErcia GEorGiNa cErdEira BarroS matrícula 
729760-1 cargo de aSSiStENtE Social regime jurídico de Estatutário 

Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) caPS rENaScEr 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 25.07.96 a 08.06.95.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 15.07.21 a 13.08.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 17.06.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 668665

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 453 de diária de 17/06/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar deslocamento dos servidores que irão realizar uma ca-
pacitação em Leishmaniose e Chagas para profissionais das USF.
origem: castanhal– Pa, Brasil.
destino: Maracanã– Pa, Brasil.
Período: 29 /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: 668609
Portaria Nº 452 de diária de 17/06/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar deslocamento dos servidores que irão realizar uma ca-
pacitação em Leishmaniose e Chagas para profissionais das USF.
origem: castanhal– Pa, Brasil.
destino: Maracanã– Pa, Brasil.
Período: 28 /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: 668604
Portaria Nº 454 de diária de 17/06/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar deslocamento dos servidores que irão realizar uma ca-
pacitação em Leishmaniose e Chagas para profissionais das USF.
origem: castanhal– Pa, Brasil.
destino: Maracanã– Pa, Brasil.
Período: 30 /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: 668612
Portaria Nº 451 de diária de 17/06/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar capacitação em Chagas e Leishmaniose para profissio-
nais das USf: acS- Equipe das Estratégias.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Maracanã – Pa- Brasil/ Período: 28,29.30/06/ e 01 e 02/07/2021. 
Nº de diárias: cinco meias diárias.
Servidores: luiz Vieira da costa | cPf: 212.423.722-53 | Matrícula: 
0505198 | cargo: laboratorista.
fábio rodrigues ferreira  |  cPf: 136.148.942-15  |  Matrícula: 721182-1  
| cargo: agente de Portaria.
Maria do Socorro Portela de Jesus  |  cPf: 740.937.622-87  |  Matrícula: 
57205650  | cargo: agente de Endemias.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 668599
Portaria Nº 455 de diária de 17/06/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar deslocamento dos servidores que irão realizar uma ca-
pacitação em Leishmaniose e Chagas para profissionais das USF.
origem: castanhal– Pa, Brasil.
destino: Maracanã– Pa, Brasil.
Período: 01 e 02 /07/2021. Nº de diárias: duas meias diárias.
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues
cPf: 689.018.952-34
Matrícula: 57205648-1
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 668622
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Portaria Nº 450 de diária de 17/06/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a paciente: antônia Jucá dos Santos para consulta es-
pecializada em dermatologia, na UrE Marcelo cândia, em Marituba, saindo 
da Vila Santo antônio do Prata.
origem: igarapé-açú – Pa, Brasil.
destino: Marituba– Pa, Brasil.
Período: 22 /06/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Jaime laureno Gomes
cPf: 133.802.222-91
Matrícula: 5167370-1
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 668549

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 204 de 17  de JUNHo de 2021.
o diretor (a) do centro regional de Saúde, desta SESPa, usando de 
suas atribuições que foram conferidas pela Portaria n° 617/2021-
ccG/19.04.2021. decreto nº 13 de 7 fevereiro de 2011, publicada no diá-
rio Oficial do Estado nº 34.558- 20 de Abril de 2021.
rESolVE:
i - torNar SEM EfEito a Portaria Nº 01 de 29/03/2021, publicada 
no doE nº 34.541 de 05/04/2021, a qual concede 02 meses de licença 
Prêmio a servidora MarlENE dE NaZarÉ Brito doS SaNtoS, matrícula 
nº 5900797-1, lotada no 5º centro regional de Saúde.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE
HErcUlES lUiS NaSciMENto MoUra
dirEtor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 668921

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 21 de 14 de JUNHo 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 os servidores abaixo relacionados para acompanhar e fiscalizar o 
2º termo aditivo do contrato de aluguel nº 01/2019 do 7ºcentro regional 
de Saúde/SESPa. Sem ônus para a administração Pública.
• Cândido Amir Gama Bragança, Cargo Auxiliar de Informática, Matrícula 
nº 5146429/1;
• Heliomar Leão Lima, Cargo Mestre de Lancha, Matrícula nº 1013599;
• Euston Carvalho da Silva, Cargo Agente de Transporte Marinheiro Fluvial, 
Matrícula nº 50088.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE
ValdiNEi SilVa tEiXEira JÚNior
diretor do 7º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 668935

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 01/2019
data da aSSiNatUra: 01/07/2021
ViGÊNcia: 01/07/2021 a 01/07/2022
objeto: o presente termo aditivo tem por objetivo o aditamento ao pre-
sente contrato para prorrogação do prazo de vigência, este trata da locação 
de imóvel para funcionamento do Escritório do 7º Centro Regional de Saúde/
locaÇÃo dE iMÓVEl coM fiM NÃo rESidENcial, sito à rua roso danin, 
563, canudos, de acordo com inciso ii do art. 57 da lei nº 8.666 /93.
coNtrato: 01/2019
EXErcÍcio: 2021
orÇaMENto:
Programa de trabalho: Natureza da despesa: fonte:
10122129783380000 339036 0103000000
Valor Mensal: r$ 11.044,76
Valor total: r$ 132.537,12
coNtratada: Sandra Marleny Pinho Pinheiro, cPf: 044.146.162-04
ordENador: Valdinei Silva teixeira Júnior, cPf: 023.235.842-78,

Protocolo: 668947

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 106 de 17 de JUNHo de 2021
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor cargo do Servidor Matrícula
laUdiNaldo GoNÇalVES NUNES – aGENtE adMiNiStratiVo- Mat. 
54191385/1
Programa de trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908302  0103000000  339033  780,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para os municípios de chaves e afuá.
ordenador: Valdinei Silva teixeira Júnior.

Protocolo: 668693
Portaria: 109 de 15 de JUNHo de 2021
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
faBiola Maria SilVa  -  aGENtE dE Portaria  – Mat.57190964 /1
Programa de trabalho fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908309  0103000000  339014 780,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para
os municípios de chaves e afuá.
ordenador: Valdinei Silva teixeira Júnior.

Protocolo: 668727

.

.

diÁria
.

PORTARIA N° 110 de 15 de Junho de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 14 diárias e meia Valor: r$ 3.442,01
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dEStiNo: cHaVES
PErÍodo: dE 25/06/2021 a 09/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57190964 / faBiola Maria SilVa / 794.759.302-72
oBJEtiVo: a SErVidora fará PartE da EQUiPE QUE irá dESENVolVEr 
NoS MUNicÍPioS dE afUá E cHaVES aS atiVidadES dE aPoio tÉc-
Nico, oriENtaÇÃo/iNforMaÇÃo a EQUiPE rESPoNSáVEl PEloS Pro-
cESSoS dE trataMENto for a doMiciliar (tfd), alÉM dE BUScar 
aNaliSar oS docUMENtoS dE cada ProcESSo. BEM coMo VErifi-
car aS iNforMaÇÕES PaUtadaS Na dEMaNda Nº 3374254, rEcEBi-
da Na oUVidoria/SESPa, SolicitaNdo ESclarEciMENto acErca dE 
dENÚNcia dE iNcoNforMidadES E iMProBidadES No MUNicÍPio dE 
cHaVES, rEGiStrada No SiStEMa PEla oUVidoria GEral do SUS/MS.
dirEtor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa tEiXEira JÚNior
PORTARIA N° 111 de 15 de Junho de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 14 diárias e meia Valor: r$ 3.442,01
foNtE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dEStiNo: cHaVES
PErÍodo: dE 25/06/2021 a 09/07/2021
MatrÍcUla / NoME / cPf
57250542 / iraNildES da SilVa tEiXEira / 154.412.372-87
oBJEtiVo: a SErVidora fará PartE da EQUiPE QUE irá dESENVolVEr 
NoS MUNicÍPioS dE afUá E cHaVES aS atiVidadES dE aPoio tÉc-
Nico, oriENtaÇÃo/iNforMaÇÃo a EQUiPE rESPoNSáVEl PEloS Pro-
cESSoS dE trataMENto for a doMiciliar (tfd), alÉM dE BUScar 
aNaliSar oS docUMENtoS dE cada ProcESSo. BEM coMo VErifi-
car aS iNforMaÇÕES PaUtadaS Na dEMaNda Nº 3374254, rEcEBi-
da Na oUVidoria/SESPa, SolicitaNdo ESclarEciMENto acErca dE 
dENÚNcia dE iNcoNforMidadES E iMProBidadES No MUNicÍPio dE 
cHaVES, rEGiStrada No SiStEMa PEla oUVidoria GEral do SUS/MS.
dirEtor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa tEiXEira JÚNior

Protocolo: 668735

.

.

oUtras MatÉrias
.

PORTARIA Nº 07 de 17 de junho de 2021
O Diretor do 7º CRS/SESPA presidente da CIR – Marajó I, usando de suas 
atribuições legais estabelecidas na constituição Estadual e na legislação 
vigente do SUS – Pará e,
- Considerando o Regimento Interno da CIR – Marajó I, no que se refere á 
Secretaria Executiva da cir (resolução nº 08 de 14/12/2018)em especial 
ao art.2º, do capitulo ii – da composição.
resolve:
art. 1º Nomear a representante do município de chaves: Karoliny costa de 
Vasconcelos em substituição ao Sr. Marlon Monteiro ferreira, que compõe 
a região de Saúde:
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se às disposições em contrário.
Belém, 17 de junho de 2021.
ValdiNEi SilVa tEiXEira JÚNior
Diretor do 7ºCRS/Presidente da CIR Marajó I

Protocolo: 668759
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

diÁria
.

diÁrias
PORTARIA Nº 155 de 15 de Junho 2021
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 SEtEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir a equipe que ira fazer investigação do caso de Paralisia 
flácida aguda-Pfa ( prontuário, coleta de dados e revisita) para encerra-
mento do caso no SiNaN .
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: itaituba/ Pa – Brasil
Período: 29/06/2021 a 01/07/2021 / N° de diária: 2,5 (duas diárias e meia)
Servidor:
Juraci lopes da Silva
cPf: 071.224.462-04
Matrícula: 479359
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 668569
PORTARIA Nº 154 de 15 de Junho de 2021
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 SEtEMBro dE 1994.
objetivo: realizar investigação do caso de Paralisia flácida aguda-Pfa ( pron-
tuário, coleta de dados e revisita) para encerramento do caso no SiNaN .
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: itaituba/ Pa – Brasil
Período: 29/06/2021 a 01/07/2021 / N° de diária: 2,5 (duas diárias e meia)
Servidor:
ragner Borgia Junott
cPf: 187.685.982-20
Matrícula:7203562
cargo: Enfermeiro
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 668571
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 156 de 11 de Junho de 2021.
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 SEtEMBro dE 1994.
OBJETIVO: Atualização da equipe da assistência quanto ao fluxo de atendi-
mento aos pacientes suspeitos, notificações, orientações quanto ao diagnos-
tico laboratorial,  investigação, acompanhamento e encerramento de casos.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: faro/Pa – Brasil.
Período: 05/07/2021 a 09/07/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidores:
Nesildo oliveira Pinto
cPf 195.236.532-53.505382.
Matrícula: 505382.
cargo: agente de Saúde.
José Walter Silva costa
cPf: 206.412.492-68
Matrícula: 64494
cargo: Enfermeiro
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 668736
PORTARIA No 157 de 15 de Junho de 2021.
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 SEtEMBro dE 1994.
oBJEtiVo: Prestar assessoria técnica junto a equipe municipal responsá-
vel pelas atividades de inquérito canino para leishmaniose visceral com a 
utilização de testes rápidos DPP/LVC em Oficio 020/2021/DIVISA.
origem: Santarém/Pa- Brasil.
destino: Mojui dos campos/ Pa Brasil.
Período: 05/07/2021 a 09/07/2021. N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia).
Servidores:
João Pereira Monteiro.
cPf: 158.880.532-87.
Matrícula: 0504472.
cargo: agente de saúde.
anselmo da Silva dias
cPf: 206.298.182-15.
Matrícula 505483.
cargo: agente de Saúde.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 668742

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

PORTARIA  nº 312 de 17 de Junho de 2021.
Nome: Eriley Santos lopes.
cargo: agente de Portaria.
Matrícula/Siape: 116231-1.
cPf: 118.445.822-72.

Período: 28.06 à 01.07.2021.
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: redenção
objetivo: acompanhar técnicos que irão tratar de assuntos relacionados a 
este 12º crS/ENdEMiaS
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 668711

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

Portaria Nº 131 de 12 de abril de 2021
Nome: Shirle Pontes de freitas (chefe de divisão), matrícula – 5948119-
1; Fabiane Tocantins Souza dos Santos (Assistente Social), matrícula – 
57205402-2;
objetivo: realizar Monitoramento das centrais de regulação. 3,5 (três e 
meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para Baião e Mocajuba no período de 26 a 29.04.2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
Portaria Nº 132 de 12 de abril de 2021
Nome: ana clara Gonçalves da Silva, (aux. de informática), matrícula 
–5116635-1; Ilana Monique do Socorro de Moraes Carvalho (Agente Admi-
nistrativo), matrícula – 5913132-1;
objetivo: realizar implementação de serviços especializados de média e alta 
complexidade. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento 
do município de cametá para oeiras do Pará no período de 26 a 28.04.2021
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
Portaria Nº 133 de 14 de abril de 2021
Nome: antônio luis rodrigues de aragão (ag. administrativo), matrícula – 
5118212-1; Ilana Monique do Socorro de Moraes Carvalho (Agente Admi-
nistrativo), matrícula – 5913132-1; Objetivo: Realizar implementação de 
serviços especializados de média e alta complexidade. 2,5 (duas e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
oeiras do Pará no período de 03 a 05.05.2021
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
Portaria Nº 134 de 22 de abril de 2021
Nome: Mairley Albuquerque Serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-4;
objetivo: realizar Busca ativa de Óbito junto com a equipe da Vigilância 
municipal, devido o município se encontrar sinalizado para bloqueio. 4,5 
(quatros e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para oeiras do Pará no período de 03 a 07.05.2021
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
Portaria Nº 135 de 22 de abril de 2021
Nome: arialdo João Sanches de oliveira, (técnica em ViSa), matrícula –5265983-
2; Denilton de Castro Tavares, (Técnico em Saúde), matrícula – 5850940-3; Pau-
lo Santos Guimarães Junior, (Técnico de VISA), matricula – 5108454-1;
objetivo: realizarem ação de fortalecimento quanto a execução das ações 
de combate ao Covid-19 e inspeção e ou fiscalização em indústria de Pal-
mito JPS, cooperação técnica e/ ou de assessoria na reorganização de 
gestão de ViSa e realizar ação de inspeção em fábrica de produção de 
gelados comestíveis. 4,5 (quatro e meia) diárias, correspondente ao des-
locamento do município de cametá para limoeiro do ajuru no período de 
04 a 08.05.2021
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
Portaria Nº 136 de 22 de abril de 2021
Nome: aurilene Gaia Barroso (chefe da divisão de Endemias), matrícula – 
5910030-2; Paulo dos Prazeres Rodrigues (Ag. de Controle de Endemias), 
matrícula – 57206619-1;
objetivo: reunir com a coordenadora de Endemias para analisar e avaliar 
as atividades de Malária desenvolvida pela Equipe da SMS. 2,5 (duas e 
meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para limoeiro do ajuru no período de 05 a 07.05.2021
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
Portaria Nº 137 de 22 de abril de 2021
Nome: Vicente filho assunção da cruz (técnico em ouvidoria), matricula 
– 57233230-1;
Objetivo: Realizar Qualificação de Ouvidores e Técnicos do serviço de Ouvido-
ria do SUS dos municípios (orientações técnicas quanto a instrução Norma-
tiva nº01/2021-ouvidoria/SESPa- departamento de Epidemiologia/SESPa, 
que trata do fluxo de encaminhamento para apuração- denúncia- ouvidoria- 
covid-19). 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para Baião no período de 05 a 07.05.2021
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
Portaria Nº 138 de 22 de abril de 2021
Nome: Raquel dos Santos Moreira (Odontóloga), matrícula – 5482640; 
Alonso Lopes dos Santos (Motorista), matrícula – 57205455-1;
objetivo: Monitorar o programa de controle do tabagismo e apoiar os mes-
mos nas ações de prevenção nas ações de prevenção e promoção de saúde 
em alusão ao dia mundial sem tabaco-dia 31 de maio. 2,5 (duas e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
Baião no período de 03 a 05.05.2021
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
Portaria Nº 139 de 23 de abril de 2021
Nome: francisca Solange alencar dos Santos (coordenação regional da 
Atenção Básica), matricula 5108420-014; José Maria Piteira de Carvalho 
(Motorista), matrícula – 5108411-2;
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objetivo: realizar avaliação do Banco de dados do SiM local e Sistema 
Federal quanto aos registros e investigação de óbitos infantil e por causa 
mal definidas. 4,5 (quatro e meia) diárias, correspondente ao desloca-
mento do município de cametá para Baião e Mocajuba no período de 03 
a 07.05.2021
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
Portaria Nº 140 de 23 de abril de 2021
Nome: ionilson alves da Silva (resp. pela rede regional de frio), matrí-
cula – 5900470-1;
Objetivo: Realizar abastecimento e inventário de imunobiológicos e insu-
mos na rede de frios dos Municípios. 2,5 (duas e meia) diárias, corres-
pondente ao deslocamento do município de cametá para Baião no período 
de 03 a 05.05.2021
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
Portaria Nº 141 de 23 de abril de 2021
Nome: Shirle Pontes de freitas (chefe de divisão), matrícula – 5948119-
1; Fabiane Tocantins Souza dos Santos (Assistente Social), matrícula – 
57205402-2;
objetivo: realizar Monitoramento das centrais de regulação. 2,5 (duas e 
meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para oeiras do Pará no período de 06 a 08.05.2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
Portaria Nº 142 de 23 de abril de 2021
Nome: ionilson alves da Silva (resp. pela rede regional de frio), matrí-
cula – 5900470-1;
Objetivo: Realizar abastecimento e inventário de imunobiológicos e insu-
mos na rede de frios do Município. 2,5 (duas e meia) diárias, correspon-
dente ao deslocamento do município de cametá para oeiras do Pará no 
período de 06 a 08.05.2021
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Protocolo: 669032

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão Eletrônico N°058/2021 – HOL
objeto: aquisição de reagentes para realização de exames de carga viral.
data da abertura:30/06/2021 Horário: 13h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém,17 de Junho de 2021
Suzana Keth Paiva andrade cPl-Hol

Protocolo: 668720

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 018/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 047/2021
Processo nº. 2020/582.169
forNEcEdor: Bio iNfiNitY coMErcio HoSPitalar E locaÇÃo EirEli
Valor total: r$ 3.645,00
data de assinatura: 15/06/2021
ViGÊNcia: 15/06/2021 a 14/06/2022
oBJEto: aquisição de acESSÓrioS Para MaNUtENÇÃo dE MoNitorES, 
conforme abaixo:

itEM ESPEcificaÇÃo UNid QtdE Valor
UNitário

7 Extensor de PNi para conexão em manguito 1 via. compatível com 
Monitor Multiparamétrico criticare, alfamed, aleron e Mindray. UNd 13 r$ 145,00

8 cabo principal de EcG de 5 derivações multi-link, compatível com moni-
tor multiparamétrico alfamed Vita 600. UNd 10 r$ 176,00

ordenador: JoEl MoNtEiro dE JESUS
Protocolo: 668654

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 018/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 047/2021
Processo nº. 2020/582.169
forNEcEdor: MariMaX coMÉrcio E iMPortaÇÃo dE ProdUtoS Para 
SaUdE E VEtEriNarioS EirEli
Valor total: r$ 13.924,63
data de assinatura: 15/06/2021
ViGÊNcia: 15/06/2021 a 14/06/2022
oBJEto: aquisição de acESSÓrioS Para MaNUtENÇÃo dE MoNitorES, 
conforme abaixo:

itEM ESPEcificaÇÃo UNid QtdE Valor
UNitário

2

SENSor ElEtrÔNico, tiPo SENSor: UltraSSÔNico, rEfErÊNcia: 
ModElo EZ1, caractErÍSticaS  adicioNaiS: trÊS iNtErfacES  
dE SaÍda atiVaS E SUMUltÂNEaS,  tiPo: diGital, aPlicaÇÃo: 

dEtEcÇÃo oBJEtoS Na faiXa dE 0 a 6,45M.

UNd 7 r$ 138,99

4 caBo, aPlicaÇÃo: dE SiNaiS, P, coNtrolE da  tEla SENSÍVEl ao 
toQUE, tiPo: MaNGa UNd 7 r$ 178,99

6

SENSor ElEtrÔNico, tiPo SENSor: UltraSSÔNico,  rEfErÊNcia: 
ModElo EZ1, caractErÍSticaS  adicioNaiS: trÊS iNtErfacES  
dE SaÍda atiVaS E SUMUltÂNEaS,  tiPo: diGital, aPlicaÇÃo: 

dEtEcÇÃo oBJEtoS Na faiXa dE 0 a 6,45M.

UNd 13 r$ 237,99

11
BraÇadEira ElEtrodUto, MatErial: cHaPa  dE aÇo GalVaNiZa-

da, Bitola: 2 1,2 Pol,  tiPo: “U”, aPlicaÇÃo: fiXaÇÃo dE ElEtro-
dUtoS,  caractErÍSticaS adicioNaiS:  HoriZoNtal.

UNd 50 r$ 65,00

12
BraÇadEira ElEtrodUto, MatErial: cHaPa  dE aÇo GalVaNiZa-

da, Bitola: 2 1,2 Pol,  tiPo: “U”, aPlicaÇÃo: fiXaÇÃo dE ElEtro-
dUtoS,  caractErÍSticaS adicioNaiS:  HoriZoNtal.

UNd 50 r$ 63,50

13 caBo, aPlicaÇÃo: dE SiNaiS, P, coNtrolE da tEla SENSÍVEl ao 
toQUE, tiPo: MaNGa UNd 10 r$ 217,99

ordenador: JoEl MoNtEiro dE JESUS
Protocolo: 668676

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho nº 2021NE00973
Valor: r$ 223.115,00
data de Emissão: 08/06/2021
Processo nº 2019/432398
origem: Pregão Eletrônico nº 057/2020
objeto: fornecimento de Equipamentos autoanalisadores em comodato.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0269
contratado: BioMÉdica BElÉM diStriBUidora dE ProdUtoS BioMÉ-
dicoS ltda.
cNPJ: 11.938.920/0001-71
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 668574
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho nº 2021NE01026
Valor: r$ 67.320,00
data de Emissão: 11/06/2021
Processo nº 2020/280135
origem: Pregão Eletrônico nº 067/2020
objeto: aquisição de Suprimentos para realização de testes de Gasometria.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0269
contratado: WEBMWd SolUÇÕES EM SaÚdE EirEli
cNPJ: 05.731.550/0001-02
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 668519
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho nº 2021NE01005
Valor: r$ 2.286,00
data de Emissão: 10/06/2021
Processo nº 2020/699114
origem: Pregão Eletrônico nº 018/2021
objeto: fornecimento de Medicamentos Gerais.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0269
contratado: f. cardoSo & cia ltda
cNPJ: 04.949.905/0001-63
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 668520
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho nº 2021NE01007
Valor: r$ 16.000,00
data de Emissão: 11/06/2021
Processo nº 2020/699114
origem: Pregão Eletrônico nº 018/2021
objeto: fornecimento de Medicamentos Gerais.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0269
contratado: call MEd coMÉrcio dE MEdicaMENtoS E rEPrESENtaÇÃo ltda.
cNPJ: 05.106.015/0001-52
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 668521
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho nº 2021NE01008
Valor: r$ 11.695,00
data de Emissão: 11/06/2021
Processo nº 2020/699114
origem: Pregão Eletrônico nº 018/2021
objeto: fornecimento de Medicamentos Gerais.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0269
contratado: farMacE – iNdÚStria QUÍMico farMacÊUtica cEarENSE ltda.
cNPJ: 06.628.333/0001-46
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 668522
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho nº 2021NE01009
Valor: r$ 11.070,00
data de Emissão: 11/06/2021
Processo nº 2020/699114
origem: Pregão Eletrônico nº 018/2021
objeto: fornecimento de Medicamentos Gerais.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0269
contratado: ProMEfarMa MEdicaMENtoS E ProdUtoS HoSPitalarES ltda.
cNPJ: 81.706.251/0001-98
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 668523
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iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho nº 2021NE01010
Valor: r$ 1.560,00
data de Emissão: 11/06/2021
Processo nº 2020/699114
origem: Pregão Eletrônico nº 018/2021
objeto: fornecimento de Medicamentos Gerais.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0269
contratado: a. J. coMÉrcio atacadiSta dE MEdicaMENtoS E ProdU-
toS HoSPitalarES ltda.
cNPJ: 32.137.731/0001-70
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 668524
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho nº 2021NE01011
Valor: r$ 17.760,00
data de Emissão: 11/06/2021
Processo nº 2020/699114
origem: Pregão Eletrônico nº 018/2021
objeto: fornecimento de Medicamentos Gerais.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0269
contratado: PolYMEdH EirEli.
cNPJ: 63.848.345/0001-10
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 668525
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho nº 2021NE01012
Valor: r$ 17.912,00
data de Emissão: 11/06/2021
Processo nº 2020/699114
origem: Pregão Eletrônico nº 018/2021
objeto: fornecimento de Medicamentos Gerais.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0269
contratado: caProMEd farMacÊUtica ltda.
cNPJ: 13.085.369/0001-96
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 668526
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho nº 2021NE01013
Valor: r$ 5.373,00
data de Emissão: 11/06/2021
Processo nº 2020/699114
origem: Pregão Eletrônico nº 018/2021
objeto: fornecimento de Medicamentos Gerais.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0269
contratado: criStália ProdUtoS QUÍMicoS farMacÊUticoS ltda.
cNPJ: 44.734.671/0001-51
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 668527
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho nº 2021NE01014
Valor: r$ 1.048,00
data de Emissão: 11/06/2021
Processo nº 2020/699114
origem: Pregão Eletrônico nº 018/2021
objeto: fornecimento de Medicamentos Gerais.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0269
contratado: HoSPMEd coMÉrcio ltda.
cNPJ: 11.411.491/0001-80
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 668528
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho nº 2021NE01015
Valor: r$ 2.039,00
data de Emissão: 11/06/2021
Processo nº 2020/699114
origem: Pregão Eletrônico nº 018/2021
objeto: fornecimento de Medicamentos Gerais.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0269
contratado: oNco Prod diStriBUidora dE ProdUtoS HoSPitalarES 
E oNcolÓGicoS ltda.
cNPJ: 04.307.650/0025-02
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 668529
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho nº 2021NE01016
Valor: r$ 184.800,00
data de Emissão: 11/06/2021
Processo nº 2020/699114
origem: Pregão Eletrônico nº 018/2021
objeto: fornecimento de Medicamentos Gerais.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0269
contratado: i f S NaSciMENto & cia ltda.
cNPJ: 63.872.493/0001-70
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 668530
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho nº 2021NE01017
Valor: r$ 18.250,00
data de Emissão: 11/06/2021
Processo nº 2020/699114
origem: Pregão Eletrônico nº 018/2021

objeto: fornecimento de Medicamentos Gerais.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0269
contratado: StocK MEd ProdUtoS HoSPitalarES ltda.
cNPJ: 06.106.005/0001-80
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 668531
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 018/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 047/2021
Processo nº. 2020/582.169
forNEcEdor: tEcNoVENt coMErcio dE EQUiPaMENtoS MÉdicoS 
ltda – EPP
Valor total: r$ 8.637,00
data de assinatura: 15/06/2021
ViGÊNcia: 15/06/2021 a 14/06/2022
oBJEto: aquisição de acESSÓrioS Para MaNUtENÇÃo dE MoNitorES, 
conforme abaixo:

itEM ESPEcificaÇÃo UNid QtdE Valor
UNitário

1 Sensor de spo2 tipo clip de dedo adulto, cabo de 3 metros, conector 
direto UNd 7 r$ 180,00

3 Extensor de PNi para conexão em  manguito  1 via. UNd 7 r$ 200,00

5 Sensor de spo2 tipo clip de dedo adulto, cabo de 3 metros, conector 
direto UNd 13 r$ 180,00

9 Braçadeira de nylon com manguito de silicone de tamanho obeso, com 
2 vias. braçadeira obeso 2 vias. UNd 20 r$ 60,00

10 Braçadeira de nylon com manguito de  silicone  de tamanho obeso, 
com 1 via. braçadeira obeso 1 via. UNd 20 r$ 58,85

14 Sensor de spo2 compatível com monitor de marca fokkus aleron. 
sensor  adulto  clip compatível  com  fokkus aleron. UNd 7 r$ 180,00

ordenador: JoEl MoNtEiro dE JESUS
Protocolo: 668714

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 464/2021/caPe/FscMP
o PrESidENtE da fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/49154
rESolVE:
i - dESiGNar a Sra. SilVia NaSciMENto, Enfermeira, lotada na Gerência 
de terapia renal Pediátrica, telefone: 4009-0304, para exercer o encargo 
de Fiscal do Contrato nº 074/2021/FSCMP, firmado pela FUNDAÇÃO SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do EStado do Pará - fScMP e a empresa SUr-
GicalMEdi - iMPortadora E diStriBUidora dE MatEriaiS cirUrGi-
coS ltda, cNPJ nº 29.057.136/0001-10, tem como objeto a coMPra dE 
MatErial tÉcNico HoSPitalar diVErSoS.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 15 de junho de 2021.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENtE
fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 668908
Portaria Nº 463/2021/caPe/FscMP
o PrESidENtE da fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/49154
rESolVE:
i - dESiGNar a Sra. SilVia NaSciMENto, Enfermeira, lotada na Ge-
rência de terapia renal Pediátrica, telefone: 4009-0304, para exercer o 
encargo de Fiscal do Contrato nº 074/2021/FSCMP, firmado pela FUNDA-
ÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do EStado do Pará - fScMP e 
a empresa ProtEc EXPort iNdÚStria, coMÉrcio, iMPortaÇÃo E EX-
PortaÇÃo dE EQUiPaMENtoS MÉdicoS HoSPitalarES ltda, cNPJ nº 
06.207.441/0001-45, tem como objeto a coMPra dE MatErial tÉcNico 
HoSPitalar diVErSoS.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 15 de junho de 2021.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENtE
fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 668903
Portaria Nº 462/2021/caPe/FscMP
o PrESidENtE da fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/49154
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rESolVE:
i - dESiGNar a Sra. SilVia NaSciMENto, Enfermeira, lotada na Gerência 
de terapia renal Pediátrica, telefone: 4009-0304, para exercer o encargo 
de Fiscal do Contrato nº 074/2021/FSCMP, firmado pela FUNDAÇÃO SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do EStado do Pará - fScMP e a empresa ME-
dlEVENSoHN coMÉrcio E rEPrESENtaÇÕES dE ProdUtoS HoSPitala-
rES ltda, cNPJ nº 05.343.029/0001-90, tem como objeto a coMPra dE 
MatErial tÉcNico HoSPitalar diVErSoS.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 15 de junho de 2021.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENtE
fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 668899
Portaria Nº 460/2021/caPe/FscMP
o PrESidENtE da fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/49154
rESolVE:
i - dESiGNar a Sra. SilVia NaSciMENto, Enfermeira, lotada na Gerência 
de terapia renal Pediátrica, telefone: 4009-0304, para exercer o encargo 
de Fiscal do Contrato nº 074/2021/FSCMP, firmado pela FUNDAÇÃO SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do EStado do Pará - fScMP e a empresa f. 
cardoSo & cia ltda, cNPJ nº 04.949.905/0001-63, tem como objeto a 
coMPra dE MatErial tÉcNico HoSPitalar diVErSoS.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 15 de junho de 2021.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENtE
fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 668892
Portaria Nº 461/2021/caPe/FscMP
o PrESidENtE da fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/49154
rESolVE:
i - dESiGNar a Sra. SilVia NaSciMENto, Enfermeira, lotada na Gerência 
de terapia renal Pediátrica, telefone: 4009-0304, para exercer o encargo 
de Fiscal do Contrato nº 074/2021/FSCMP, firmado pela FUNDAÇÃO SAN-
ta caSa dE MiSEricÓrdia do EStado do Pará - fScMP e a empre-
sa J l doS SaNtoS coMErcio dE ProdUtoS HoSPitalarES, cNPJ nº 
83.880.294/0001-10, tem como objeto a coMPra dE MatErial tÉcNico 
HoSPitalar diVErSoS.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 15 de junho de 2021.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENtE
fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 668895
Portaria Nº 458/2021/caPe/FscMP
o PrESidENtE da fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/49154
rESolVE:
i - dESiGNar a Sra. SilVia NaSciMENto, Enfermeira, lotada na Gerência 
de terapia renal Pediátrica, telefone: 4009-0304, para exercer o encargo 
de Fiscal do Contrato nº 074/2021/FSCMP, firmado pela FUNDAÇÃO SAN-
ta caSa dE MiSEricÓrdia do EStado do Pará - fScMP e a empre-
sa BriUtE coMÉrcio dE ProdUtoS E EQUiPaMENtoS HoSPitalarES 
ltda, cNPJ nº 00.890.752/0001-75, tem como objeto a coMPra dE Ma-
tErial tÉcNico HoSPitalar diVErSoS.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 15 de junho de 2021.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENtE
fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 668885
Portaria Nº 459/2021/caPe/FscMP
o PrESidENtE da fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/49154
rESolVE:
i - dESiGNar a Sra. SilVia NaSciMENto, Enfermeira, lotada na Gerência 
de terapia renal Pediátrica, telefone: 4009-0304, para exercer o encargo 
de Fiscal do Contrato nº 074/2021/FSCMP, firmado pela FUNDAÇÃO SANTA 

caSa dE MiSEricÓrdia do EStado do Pará - fScMP e a empresa E.r. 
triNdadE - EPP, cNPJ nº 04.252.742/0001-65, tem como objeto a coM-
Pra dE MatErial tÉcNico HoSPitalar diVErSoS.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 15 de junho de 2021.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENtE
fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 668889

errata
.

errata de citaÇÃo Por editaL ProtocoLo N. 664212
citaÇÃo Por Edital, PUBlicada No doE Nº 34.605, dE 08 dE JUNHo dE 2021.
abertura de prazo para apresentação de dEfESa EScrita.
oNde se LÊ: 5 (cinco) dias úteis.
Leia-se: 15 (quinze) dias úteis.
Belém, 16 de junho de 2021.
adriana lúcia dos anjos Meireles calandrine
Presidente do Processo administrativo disciplinar n. 2016/364844.

Protocolo: 668543
errata da PUBLicaÇÃo: 668469, diÁrio oFiciaL 

Nº 34.613, de 17 de JUNHo de 2021
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho da Despesa: 2021NE00921
data: 11/06/2021
Valor: r$ 2.520,00
Objeto: aquisição de material técnico - ceconete (swab) ps. h. flex rayon 
(flocado) esteril c/ 100 unidades.
oNde se LÊ:
Dispensa de licitação nº 085/2021; PAE nº 2021/425432
Leia-se:
Dispensa de licitação nº 085/2021; PAE nº 2021/347656
Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1507.7684; Fonte de Recur-
so: 0349008725; Elemento de Despesa: 339030
coNtratada: QUEMEl & liMa coMErcio ltda, cNPJ/
Mf: 29.602.266/0001-96
Endereço: rua dois de dezembro,1430- Bairro: Ponta Grossa, icoaraci, 
Belém/Pa, cEP: 666.812- 4500, telefone: (91) 8504-7276/ (91)3085-1876
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 668898

coNtrato
.

coNtrato: 082/2021
Exercício: 2021
objeto: aquisição de 30 (trinta) caixas de cabo de rede cat6 (305 metros)
Valor: r$ 28.401,30
data de assinatura: 16/06/2021
Vigência: 16/06/2021 a 16/06/2022
PE 006/2021/fScMPa - PaE Nº 2020/1068971
orçamento: fUNcioNal ProGraMática: 10.122.1297.8338 e 
10.302.1507.8288;
foNtE dE rEcUrSo: 0103, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102 e 
seus respectivos superavits
ElEMENto dE dESPESa: 339030
contratado: 3E SErVicoS E coMErcio dE aliMENtoS EirEli, cNPJ/
MF nº 33.734.346/0001-72;
Endereço: av. Bl. 10, Nº 07 - Sala 02, Passagem Nazaré, Bairro: BraSÍlia 
(oUtEiro), cEP: 66.845-840, BElÉM/Pa, foNE: (91) 99171-4896.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 668972
coNtrato: 076/2021
Exercício: 2021
objeto: coMPra dE MatErial tÉcNico HoSPitalar diVErSoS.
Valor: r$ 3.935,00
data de assinatura: 15/06/2021
Vigência: 15/06/2021 a 15/06/2022
Pregão Eletrônico SrPº 047/2020/fScMP-PaE nº 2020/49154
Orçamento: Funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288; Fontes de 
recursos: 0103, 0269, 0261, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
0269008057, 0269008067, 0149006653 e seus respectivos supera-
vits; Elemento de Despesa: 339030;
contratado: f. cardoSo & cia ltda
cNPJ/Mf n.º 04.949.905/0001-63
Endereço: rua João Nunes de Souza. 125, Bairro aguas Brancas, ananin-
deua/Pa, cEP: 67.033-030
telefone: (91) 3182-0250
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 668869
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coNtrato: 077/2021
Exercício: 2021
objeto: coMPra dE MatErial tÉcNico HoSPitalar diVErSoS.
Valor: r$ 17.786,90
data de assinatura: 15/06/2021
Vigência: 15/06/2021 a 15/06/2022
Pregão Eletrônico SrPº 047/2020/fScMP-PaE nº 2020/49154
Orçamento: Funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288; Fontes de 
recursos: 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
0269008057, 0269008067, 0149006653 e seus respectivos supera-
vits; Elemento de Despesa: 339030;
contratado: J l doS SaNtoS coMErcio dE ProdUtoS HoSPitalarES
cNPJ/Mf n.º 83.880.294/0001-10
Endereço: av. Governador Hélio da Mota Gueiros, 73 a, Bairro: coqueiro, 
ananindeus/Pa, cEP: 67.120-370
telefone: (91) 3014-1203
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 668872
coNtrato: 078/2021
Exercício: 2021
objeto: coMPra dE MatErial tÉcNico HoSPitalar diVErSoS.
Valor: r$ 14.950,00
data de assinatura: 15/06/2021
Vigência: 15/06/2021 a 15/06/2022
Pregão Eletrônico SrPº 047/2020/fScMP-PaE nº 2020/49154
Orçamento: Funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288; Fontes de 
recursos: 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
0269008057, 0269008067, 0149006653 e seus respectivos supera-
vits; Elemento de Despesa: 339030;
contratado: MEdlEVENSoHN coMÉrcio E rEPrESENtaÇÕES dE ProdU-
toS HoSPitalarES ltda
cNPJ/Mf n.º 05.343.029/0001-90
Endereço: rua dois, s/n, Quadra 008 lote 008, sala 002, Bairro: ciVit i, 
Serra/ES, cEP: 29.168-030
telefone: (21) 3557-1500
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 668875
coNtrato: 079/2021
Exercício: 2021
objeto: coMPra dE MatErial tÉcNico HoSPitalar diVErSoS.
Valor: r$ 15.920,00
data de assinatura: 15/06/2021
Vigência: 15/06/2021 a 15/06/2022
Pregão Eletrônico SrPº 047/2020/fScMP-PaE nº 2020/49154
Orçamento: Funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288; Fontes de 
recursos: 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
0269008057, 0269008067, 0149006653 e seus respectivos supera-
vits; Elemento de Despesa: 339030;
contratado: ProtEc EXPort iNdÚStria, coMÉrcio, iMPortaÇÃo E EX-
PortaÇÃo dE EQUiPaMENtoS MÉdicoS HoSPitalarES ltda
cNPJ/Mf n.º 06.207.441/0001-45
Endereço: rodovia Bunjiro Kakao, nº 49.800, Bairro: chácara remanso, 
cotia/SP, cEP: 06.726-300
telefone: (11) 3132-9899
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 668878
coNtrato: 080/2021
Exercício: 2021
objeto: coMPra dE MatErial tÉcNico HoSPitalar diVErSoS.
Valor: r$ 13.134,00
data de assinatura: 15/06/2021
Vigência: 15/06/2021 a 15/06/2022
Pregão Eletrônico SrPº 047/2020/fScMP-PaE nº 2020/45154
Orçamento: Funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288; Fontes de 
recursos: 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
0269008057, 0269008067, 0149006653 e seus respectivos supera-
vits; Elemento de Despesa: 339030;
contratado: SUrGicalMEdi - iMPortadora E diStriBUidora dE MatE-
riaiS cirUrGicoS ltda
cNPJ/Mf n.º 29.057.136/0001-10
Endereço: rua florida 344, Barreirinha, curitiba/Pr, cEP: 82.560-130
telefone: (41) 4101-4736
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 668880

coNtrato: 074/2021
Exercício: 2021
objeto: coMPra dE MatErial tÉcNico HoSPitalar diVErSoS.
Valor: r$ 25.483,00
data de assinatura: 15/06/2021
Vigência: 15/06/2021 a 15/06/2022
Pregão Eletrônico SrPº 047/2020/fScMP-PaE nº 2020/49154
Orçamento: Funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288; Fontes de 
recursos: 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
0269008057, 0269008067, 0149006653 e seus respectivos supera-
vits; Elemento de Despesa: 339030;
contratado: BriUtE coMÉrcio dE ProdUtoS E EQUiPaMENtoS HoSPi-
talarES ltda
cNPJ/Mf n.º 00.890.752/0001-75
Endereço: travessa Magno de araújo, 473-a, telégrafo, Belém/Pa, cEP: 66.113-055
telefone: (91) 3349-9917
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 668862
coNtrato: 075/2021
Exercício: 2021
objeto: coMPra dE MatErial tÉcNico HoSPitalar diVErSoS.
Valor: r$ 82.473,85
data de assinatura: 15/06/2021
Vigência: 15/06/2021 a 15/06/2022
Pregão Eletrônico SrPº 047/2020/fScMP-PaE nº 2020/49154
Orçamento: Funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288; Fontes de 
recursos: 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
0269008057, 0269008067, 0149006653 e seus respectivos supera-
vits; Elemento de Despesa: 339030;
contratado: E.r. triNdadE - EPP
cNPJ/Mf n.º 04.252.742/0001-65
Endereço: rua São francisco, nº 1104, Juazeiro, Santa isabel do Pará/Pa, 
cEP: 68.790-000
telefone: (91) 3019-2606
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 668864

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Termo Aditivo: 1
contrato nº 151/2020
data assinatura: 16/06/2021
E-Protocolo nº 2019/563458
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação do pra-
zo estabelecido no contrato supramencionado, por 12 (doze) meses no 
período compreendido entre 31/07/2021 a 31/07/2022, consoante dispõe 
o artigo 57, § 1º, inciso iii, da lei federal n° 8.666/93, cujo o objeto é 
a contratação de empresa especializada em estabelecimentos assistenciais 
de saúde, para a execução dos serviços de limpeza e esgotamento de fos-
sa séptica, limpeza de caixas de areia, gordura e passagem.
Valor: r$ 64.872,67
Funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288 e 10.122.1297.838;
fontes de recurso: 0103, 0101, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits;
Elemento de Despesa: 339039;
contratado: S.o.S. SErViÇoS oPEracioNaiS dE SaNEaMENto ltda-EPP
cNPJ/Mf n.º 34.623.926/0001-55
Endereço: av. conselheiro furtado, 3843, cEP: 66.073-160
telefone: (91) 3229-4460
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 668584
Termo Aditivo: 1
contrato nº 197/2020
data assinatura: 15/06/2021
PaE nº 2020/140250
Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o reequilíbrio econô-
mico-financeiro (reajuste) de 27% (vinte e sete por cento) sobre o saldo 
remanescente do item 40 do contrato supramencionado, cujo objeto é 
a aquisição de material técnico hospitalar - equipos diversos.
Valor: r$ 39.065,00
Funcional Programática: 10.302.1507.8288;
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fontes: 0101, 0103, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
0149006653, 7149008494, 7149008545 e seus respectivos superávits;
Elemento de despesa: 339030.
contratado: PolYMEdH.EirEli, cNPJ/Mf n.º 63.848.345/0001-10
Endereço: av. Presidente Vargas, nº 4547, Bairro: iaNEtaMa, cEP: 
68.745-000, telefone: (91) 3721-3275///98162-2948///98802-1069
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 668614
Termo Aditivo: 2
contrato nº 187/2020
data assinatura: 31/05/2021
PaE nº 2020/68558
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a substituição do fis-
cal do Contrato supramencionado, passando a ser fiscal o servidor WAL-
tEr dE liMa MENdES Gil GoMES, coordenador da coordenação de Ser-
viços Gerais-cSEG, matrícula nº 5957402, e-mail: walter.gomes@san-
tacasa.pa.gov.br, telefone: 4009-0306, em substituição ao servidor aN-
toNio SÉrGio dE SoUSa oliVEira, Matricula nº 57175725-1, cujo ob-
jeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
Portaria e recepção, para atuarem nas dependências da fundação Santa casa 
de Misericórdia do Estado do Pará (Unidade Almir Gabriel e Centenário).
contratado: NortE SErViÇoS dE MÃo dE oBra EirEli
cNPJ/Mf n.º 14.991.257/0001-67
Endereço: Vila armando furtado, 33, Bairro do Marco, Belém/Pa, cEP: 
66.087-240
telefone: (91) 3038-5866
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 668691

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 2
data de assinatura: 16/06/2021
Justificativa: Inclusão da disponibilidade orçamentária na funcional pro-
gramática: 10.302.1507.7684, e nas fontes de recursos 0149008950, 
0349008569, 0349008725, 0349008751 e 0349008950, consoante permi-
te o § 8º do artigo 65 da lei 8.666/93.
PaE nº 2020/1023755
contrato nº 313/2020/fScMP - PE SrP nº 001/2020/fScMP
contratada: Xtc coMÉrcio E iNStrUMENtoS HoSPitalar ltda
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 668920

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº33/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 
043/2020 - fScMP, Processo nº 2020/447137, homologado pelo ordenador 
de despesa, em 24/05/2021.
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura 
e eventual “aQUiSiÇÃo dE MatErial tEcNico HoSPitalar-atadUraS 
coMPrESSaS lUVaS E Etc, para suprir a necessidade desta fundação, 
conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do 
Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 08/06/2021 a 
08/06/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcartE:

Go. MEd diStriBUidora dE MEdicaMENtoS ltda, com sede em aparecida de Goiania / Go, na rua antônio ferreira 
cunha almeida , S/N, Quadra 129, lote10, Bairro Setor dos afonsos, cEP:74915-260, telefone: (62) 3663-1522 (19) 

3862-1278, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº:17.114.621/0001-07, e-mail:diretoria@gomed.far.br

item Especificação Marca/fab. Qtd. Valor unitário Valor total

15
 

coMPrESSa dE GaZE,EStEril 
7,5 X 7,5cM coM 10 UNd, 100% 

alGodÃo

Go MEd
SÃo JoSE tEXtil

 
950.000  0,41 389.500,00

total Geral
 r$ 389.500,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 668694

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº34/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 
043/2020 - fScMP, Processo nº 2020/447137, homologado pelo ordenador 
de despesa, em 24/05/2021.

oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MatErial tEcNico HoSPitalar-atadUraS coM-
PrESSaS lUVaS E Etc, para suprir a necessidade desta fundação, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 25/05/2021 a 
25/05/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcartE:

SitE MÉdica diStriBUidora dE MatEriaiS E MEdicaMENtoS HoSPitalar ltda,, Bairro cidade Nova, cEP: 
671.332.50, ananindeua/Pa, telefone: (91) 98542-7633 , inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 33.762.284/0001-02, e-mail: si-

temedica@gmail.com .

item Especificação Marca/fab. Qtd. Valor unitário Valor total

5
 

atadUra dE crEPE,coM 13 fioS,-
15cM X 1,8M

aMEricaN
MEdical

 
12.000  1,01 12.120,00

total Geral
 r$ 12.120,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 668696

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº38/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 
043/2020 - fScMP, Processo nº 2020/447137, homologado pelo ordenador 
de despesa, em 24/05/2021.
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura 
e eventual “aQUiSiÇÃo dE MatErial tEcNico HoSPitalar-atadUraS 
coMPrESSaS lUVaS E Etc, para suprir a necessidade desta fundação, con-
forme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 25/05/2021 a 
25/05/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcartE:

crEMEr S.a,, Bairro distrito industrial, cEP: 37.550.001, Pouso alegre/MG, telefone: (47) 2123-8000 , inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº: 82.641.325/0021-61, e-mail: licita@cremer.com.br.

item Especificação Marca/fabricante Qtd. Valor unitário Valor total

1
 

alGodÃo HidrÓfilo coMPoSto dE 
fiBraS (100% alGodÃo) alVEJadaS, 

iSENtaS dE iMPUrEZaS

dElicato
crEMEr

 
13.000  8,40 109.200,00

12

coMPrESSa cirÚrGica (caMPo 
oPEratÓrio), EStÉril Eto coM fio 
radioPaco tiPo liMEdiNdo 25 X 

28cM, coNfEccioNadaS coM fioS 
100% alGodÃo

dElicato
crEMEr S/a 150.000 3,59 538.500,00

17 ESParadraPo,iMPErMEáVEl,10cM X 
4,5M, 100% alGodÃo crEMEr S/a 11.000 5,57 61.270,00

18 ESParadraPo,iMPErMEáVEl,5cM X 
4,5M, 100% alGodÃo crEMEr S/a 11.000 3,62 39.820,00

total Geral r$ 748.790,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 668710

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº35/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 
043/2020 - fScMP, Processo nº 2020/447137, homologado pelo ordenador 
de despesa, em 24/05/2021.
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura 
e eventual “aQUiSiÇÃo dE MatErial tÉcNico HoSPitalar - diVErSoS 
(atadUraS, coMPrESSaS, lUVaS E Etc), para suprir a necessidade des-
ta Fundação, conforme especificações constantes do Termo de Referência 
(anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 28/05/2021 a 
28/05/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcartE:

criStalfarMa coM. rEP. iMP. EXP. ltda,ENdErEÇo: rod. Br 316, KM 06 alaMEda lEoPoldo tEiXEira 
Nº08, cENtro, aNaNiNdEUa – Pará - cEP: 67.030-025, telefone(91) 3255-5616,inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 

228.410.162-34,e-mail: licitacoes@cristalfarma.com.br .

item Especificação Marca/fabricante Qtd. Valor unitário Valor total

02

atadUra dE alGodÃo, orto-
PÉdico, NÃo EStEril, 15cM X 

1.8M: (100% alGodÃo), iSENto 
dE MPUrEZaS.

Polar fiX 3.800 0,49 1.862,00

total Geral r$ 1.862,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 668703
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eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº44/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 
043/2020 - fScMP, Processo nº 2020/447137, homologado pelo ordenador 
de despesa, em 24/05/2021.
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MatErial tEcNico HoSPitalar-atadUraS coM-
PrESSaS lUVaS E Etc, para suprir a necessidade desta fundação, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 31/03/
XXXX a 31/03/XXXX, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcartE:

alfaMEd coMErcial EirEli,, Bairro Pedreira, cEP: 66.087-320, Belém/Pa, telefone: (91) 3277-2744, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº: 02.275.673/0001-80, e-mail: alfamedcomercial.vendas@hotmail.com.

item Especificação Marca/fabricante Qtd. Valor unitário Valor total

9
 

atadUra GESSada ortoP .Mol-
daVÉl BraNco 13f 20cM X 4M

Polar fiX
 1.000  3,35 3.350,00

total Geral r$ 3.350,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 668706

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº32/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 
043/2020 - fScMP, Processo nº 2020/447137, homologado pelo ordenador 
de despesa, em 24/05/2021.
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura 
e eventual “aQUiSiÇÃo dE MatErial tÉcNico HoSPitalar - diVErSoS 
(atadUraS, coMPrESSaS, lUVaS E Etc), para suprir a necessidade des-
ta Fundação, conforme especificações constantes do Termo de Referência 
(anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 24/05/2021 a24/05/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcartE:

f cardoSo & cia ltda,Endereço,rua João Nunes de Souza,Nº 125, Br 316 KM 8 - ananindeua - Pa, cEP: 67033-030, 
telefone:(91) 3202-1344 (91) 3202-1310,inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 04.949.905/0001-63,e-mail: licitacao1@

shoppingdasaudeonline.com.br

item Especificação Marca/fabricante Qtd. Valor unitário Valor total

10
 

BolSa Para traNSfErENcia dE 
SaNGUE, dE150Ml: BolSa SEM 
aNticoaGUlaNtE, EStEril,aPi-

roGÊNica

JP 10.000 14,80 148.000,00

16

coMPrESSa dE GaZE, HidrÓfila, 
NÃo EStEril,7.5 X 7.5cM: PacotE 
coM 500 UNidadES, 100%alGo-

dÃo, Boa caPacidadE dE aBSor-
ÇÃo E rEtENÇÃo dE liQUidoS.

américa 5.000 15,00 75.000,00

21
fita HiPoalErGENica, MicroPo-

roSa, 25MM X
10M:

ad-pele 10.000 2,70 27.000,00

total Geral r$ 250.000,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 668586

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho da Despesa: 2021NE00937
data: 16/06/2021
Valor: r$ 536.896,96
Objeto: nota de empenho idenizatória, serviços de manutenção predial 
referente ao mês de maio de 2021, nota jurídica nº 73/2021-aJUr/fScMP, 
com fulcro no art. 59, parágrafo único da lei 8.666/93, e autorização pre-
sidente (seq 551).
PaE nº 2020/371435
Orçamento: Funcional Programática: 10.122.1297.8338; Fontes de Recur-
sos: 0269; Elemento de Despesa: 339093
coNtratada: ProMac ProJEtoS E coNStrUcoES ltda, cNPJ/Mf: 
13.418.982/0001-88
Endereco: av. almirante Barroso, 2010, Bloco a, Sala 12, Marco, Belém-
Pa, cEP: 66.093-974, telefone: (91) 3276-2215
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 668974
Portaria Nº 469/2021 GesP/FscMP 
o PrESidENtE da fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo decreto do dia 
30/04/2019, publicado no doE 33.864 de 02/05/2019.

coNSidEraNdo o disposto nos decretos Estaduais nº. 1.945, de 13 de 
dezembro de 2005, 249, de 11 de outubro de 2011, e 1.338, de 30 de julho 
de 2015, em observância ao art.32 da lei nº 5.810/94, e art. 40 § 4º da 
Constituição do Estado do Pará;
coNSidEraNdo, o Parecer conclusivo apresentado pela comissão Especial de 
avaliação de desempenho – cESad, instituída pela Portaria Nº 91/2018-GP/
FSCMPA, publicada no DOE Nº 33.571 de 06/03/2018;
RESOLVE: HOMOLOGAR a Avaliação de Desempenho de Estágio Probatório dos 
servidores abaixo obtidos de acordo com os seus processos de avaliação.

Nº SErVidor MatrÍcUla carGo coNcEito

01 alda do Socorro cardoSo MoraES 57188291-2 tEcNico dE ENfErMaGEM BoM

02 aNa Maria lEal da rocHa NEVES 57192644-1 tEcNico dE ENfErMaGEM BoM

03 catariNa dE SENa fErrEira raMoS 5638186-2 tEcNico dE ENfErMaGEM BoM

 dEBora HoSaNa GoNÇalVES da SilVa 54185866-2 tEcNico dE ENfErMaGEM EXcElENtE

04 EricK riBEiro MorEira 57193765-1 tEcNico dE ENfErMaGEM EXcElENtE

05 faBio VaScoNcElloS BraZÃo 57194928-1 MÉdico BoM

06 HElEN aMElia da SilVa frEitaS 57192694-1 tEcNico dE ENfErMaGEM EXcElENtE

07 HEloiSa HElENa MoNtEiro NUNES 57193868-1 tEcNico dE ENfErMaGEM BoM

08 JEaN carloS da coSta BENtES 57195032-1 aGENtE dE artES PráticaS BoM

09 lariSSa daS GraÇaS SaNtoS rodriGUES 55586374-2 tEcNico dE ENfErMaGEM BoM

10 lUaNa do carMo da SilVa PErEira 57194924-1 tEcNico dE ENfErMaGEM BoM

11 lUiS NaZarENo SaVEdra tEiXEira 5643503-2 aGENtE dE artES PráticaS BoM

12 MaiSa aMBE caStro 57192658-1 tEcNico dE ENfErMaGEM BoM

13 MarcElo YUJi YoKoYaMa 57201172-1 MÉdico BoM

14 Marcia Maria SoarES PaES 57197893-1 tÉcNico dE ENfErMaGEM BoM

15 MaricElY dE SoUZa 57195716-1 aGENtE dE artES PráticaS BoM

16 MarcilENE dE NaZarE PiNto fUrtado 5829623-2 tEcNico dE ENfErMaGEM BoM

17 MarilEa do Socorro BEcKMaN araUJo 54180338-2 ENfErMEiro BoM

18 Maria daS dorES da SilVa SiQUEira 57195887-1 aGENtE dE artES PraticaS BoM

19 Maria dE fatiMa doS SaNtoS 57196934-1 aGENtE dE artES PraticaS BoM

20 Maria dE NaZarÉ fariaS doS SaNtoS 57194263-1 tEc dE radioloGia EXcElENtE

21 Maria dE NaZarE caValcaNtE GoMES 57193855-1 tÉcNico dE ENfErMaGEM BoM

22 Maria do NaSciMENto MartiNS aBrEU 57199149-1 tÉcNico dE ENfErMaGEM BoM

23 Maria do roSario alMEida doS SaNtoS 57189625-2 tEc. dE ENfErMaGEM BoM

24 Maria HEliNa Brito fErrEira 5486645-3 MEdico BoM

25 Maria MadalENa do NaSciMENto MacHado 57192749-1 tEcNico dE ENfErMaGEM BoM

26 NEi rEGiaNE do roSario JUNior Brito 57194358-1 tEc. dE ENfErMaGEM BoM

27 odENilda MENiNEa dE SoUZa 57193201-1 tEcNico dE ENfErMaGEM EXcElENtE

28 rEBEca Gaia dE caStro coiMBra 5957403-1 aGENtE dE artES PráticaS BoM

29 rENata aNtoNia MElo ViEGaS caMPElo 57193073-1 aSSitENtE adMiNiStratiVo EXcElENtE

30 SiMoNE NaZarÉ NaSciMENto doS SaNtoS 57193908-1 tEcNico dE ENfErMaGEM BoM

31 tErEZiNHa dE JESUS MElEM SilVa da SilVa 5843553-2 tEcNico dE ENfErMaGEM BoM

32 VaNda Maria loPES dE oliVEira 57192776-1 tEcNico dE ENfErMaGEM BoM

33 ValdilENE rodriGUES coSta doS SaNtoS 57193070-1 tEcNico dE ENfErMaGEM BoM

34 VEra lUcia da SilVa tEiXEira 57197961-1 aSSiStENtE adMiNiStratiVo BoM

dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 17 de junho de 2021.
Bruno Mendes carmona
Presidente/fScMP

Protocolo: 668983
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho da Despesa: 2021NE00930
data: 11/06/2021
Valor: r$ 828,00
Objeto: aquisição de fio p/sutura absorvivel, p/cirurgia de fimose nº 1,5 E 
fio p/sutura, absorvivel, c/acrilico 1,7 p/c.fimose.
Dispensa: Cotação Eletrônica: nº 2021/511409; PAE nº 2021/511409
Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1507.8288; Fontes de Recur-
sos: 0269006841; Elemento de Despesa: 339030
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coNtratada: HEMocard coMÉrcio dE MatEriaiS HoSPitalarES lt-
da-ME, cNPJ/Mf: 83.346.825/0001-90
Endereço: rod. Br 316, Km 3, nº 1962, terreo, Sala J, Bairro Guanabara, 
ananindeua-Pa, cEP: 67133-080, telefone: (91)98701-6760
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 668902

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

errata
.

errata À PUBLicaÇÃo do 3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 
060/2018 (doe Nº 34.604 de 07 de JUNHo de 2021
oNde se LÊ:
Pelo presente instrumento particular, de um lado, MiGUEl dE JESUS Sal-
Gado, brasileiro, casado, portador de rG nº 2390028 – SSP/Pa e cPf nº 
170.273.032-72 e Maria JoSÉ doS aNJoS SalGado, brasileira, casada, 
portadora de rG nº 929.179 – SEGUP/Pa e cPf nº 451.025.382-68, am-
bos residentes e domiciliados nesta cidade, denominados locadorES, de 
outro lado a fUNdaÇÃo cENtro dE HEMotEraPia E HEMatoloGia do 
Pará – HEMoPa, pessoa jurídica de direito público, inscrita no cNPJ sob o 
no 05.837.521/0001-11, cNES nº 2767066, com sede nesta cidade, na tv. 
Padre Eutíquio nº 2109, bairro de Batista campos, neste ato representada 
por seu Presidente, Paulo andré castelo Branco Bezerra , brasileiro, admi-
nistrador, portador do rG nº 2847152 SEGUP/Pa e cPf nº 229.089.192-
49, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada locatá-
ria, têm entre si, como justo e contratado o presente tErMo aditiVo, 
mediante as cláusulas e condições a seguir:
Leia-se:
Pelo presente instrumento particular, de um lado, MiGUEl dE JESUS Sal-
Gado, brasileiro, casado, portador de rG nº 2390028 – SSP/Pa e cPf nº 
070.273.032-72 e Maria JoSÉ doS aNJoS SalGado, brasileira, casada, 
portadora de rG nº 929.179 – SEGUP/Pa e cPf nº 451.025.382-68, am-
bos residentes e domiciliados nesta cidade, denominados locadorES, de 
outro lado a fUNdaÇÃo cENtro dE HEMotEraPia E HEMatoloGia do 
Pará – HEMoPa, pessoa jurídica de direito público, inscrita no cNPJ sob o 
no 05.837.521/0001-11, cNES nº 2767066, com sede nesta cidade, na tv. 
Padre Eutíquio nº 2109, bairro de Batista campos, neste ato representada 
por seu Presidente, Paulo andré castelo Branco Bezerra , brasileiro, admi-
nistrador, portador do rG nº 2847152 SEGUP/Pa e cPf nº 229.089.192-
49, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada locatá-
ria, têm entre si, como justo e contratado o presente tErMo aditiVo, 
mediante as cláusulas e condições a seguir:
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 17 de Junho de 2021
PaUlo aNdrÉ caStElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 668563

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato 037/2021 decorreNte da ModaLida-
de disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 30/ 2021, ViNcULado Processo 
adMiNistratiVo Nº. 2021/99955.
daS PartES:
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo cENtro dE HEMatoloGia E HEMotEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNtratado: H f SErVicoS dE ENGENHaria EirEli, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 33.517.755/0001-17, com sede 
na tv antonio Baena, n°100, Pedreira, Belém -Pa, cEP 66.085-050,  neste 
ato representado por sua representante legal faBrÍcio fErNaNdo So-
arES SaNtoS, portador da cédula de identidade nº. 1517865727 Pcdi/
Pa, cPf/Mf sob o nº. 517.430.942-72, residente e domiciliada na avenida 
romulo Maiorana, 215, São Brás, Belém-Pa, cEP: 66093635, doravante 
denominada coNtratada.
do oBJEto: contratação de empresa especializada para execução de obra 
de engenharia, para reforma da unidade de coleta do pórtico metrópole 
da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará, 
sob regime de execução indireta e empreitada por preço global, conforme 
especificações técnicas detalhadas contidas no termo de referência, o qual 
faz parte integrante deste contrato.

do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 90 (noventa) dias con-
tados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, apenas e tão 
somente até o cumprimento integral das obrigações das partes.
doS rEcUrSoS: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
ProJEto atiVidadE: 10122129783380000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 E 0103000000
Natureza de despesa: 339039
do Valor: r$ 22.150,00 (Vinte e dois mil cento e cinqüenta reais)
do fiScal do coNtrato: Na forma do que dispõe o artigo 67, da lei nº 
8.666/93, o objeto deste contrato será acompanhado e fiscalizado pela 
Servidora rebeca Guerra trindade, Gerente de infraestrutura, lotada na 
gerência de infraestrutura (GEiNE).
do foro: Belém – Pará
data dE aSSiNatUra do coNtrato: 16 de junho de 2021.
aSSiNatUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - contratante
fabrício fernando Soares Santos -H f SErVicoS dE ENGENHaria EirEli -contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 668572

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 445/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas (em dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor:  Matricula:
JoaQUiM aUGUSto aQUiNo dE aZEVEdo  Gerente/cHrSaN  57194725
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339036 1.500,00
10122129783380000  269 339039  1.500,00
observação: Nº do Processo: 2021/645233 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra

Protocolo: 668683
Nº da portaria: 444/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas (em dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor:  Matricula:
JoaQUiM aUGUSto aQUiNo dE aZEVEdo  Gerente/cHrSaN  57194725
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030  2.000,00
observação: Nº do Processo: 2021/645127 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra

Protocolo: 668679
Nº da portaria: 451/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUSto da rocHa MoraES  tESoUrEiro/ tES  5630878
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2021/653991 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra

Protocolo: 668822
Nº da portaria: 449/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
aNtoNio fErNaNdES coStEira NEto administrador/tES 541955481
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339036  4000,00
observação: Nº do Processo: 2021/653794  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra

Protocolo: 668818
Nº da portaria: 450/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUSto da rocHa MoraES  tESoUrEiro/ tES  5630878
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339039 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2021/653896 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra

Protocolo: 668820

diÁria
.

PORTARIA Nº 447 de 17 de Junho  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 646505/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParticiPar da caMPaNHa EXtErNa dE caPtaÇÃo dE caNdi-
datoS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa nos 
dias 14 e 15/03/2021.



 diário oficial Nº 34.614  31 Sexta-feira, 18 DE JUNHO DE 2021

carloS aUGUSto cUNHa liMa, cPf: 750343442-20, ag. art. Praticas/
coloG, Mat.: 572263471, 0,5 diaria, 14/06 e JoSE riBaMar SaNtoS 
rodriGUES, cPf: 186672952-72, Servente/GElES, Mat.: 70001701, 0,5 
diaria, 15/06.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  17 de  Junho  de  2021.
PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
PrESidENtE

Protocolo: 668695
PORTARIA Nº 446 de 17 de Junho  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 638208/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParticiPar da caMPaNHa EXtErNa dE caPtaÇÃo dE caNdi-
datoS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa no 
dia  19/06/2021.
ValtEr JUNior PoMPEU da lUZ, cPf: 903.017.902-30, téc. Manut./GE-
MaN, Mat.: 5957978, 0,5 diaria e iNaldo MartiNS doS SaNtoS, cPf: 
568.035.242-72, ag. de Port./coloG, Mat.: 541908661, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  17 de  Junho  de  2021.
PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
PrESidENtE

Protocolo: 668692

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria N° 330 de 10 de JUNHo de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doE-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
designar a Servidora Márcia Paula dos Santos cordeiro (matrícula nº 
2021/4195174/2), para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato de 
comodato:
• CONTRATO Nº 258/2021 – IMPORT SERVICE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
oBJEto: comodato de clipadores cirúrgicos, a serem utilizados pela co-
Modatária por um período de 12 (doze) meses.
ViGÊNcia: início em 15/06/2021 e término em 14/06/2022.
ProcESSo: 125781/2021
ModalidadE: Pregão Eletrônico Nº 44/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iVEtE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 668576
Portaria Nº 344, de 14 de JUNHo 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.
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/628352
rESolVE:
REMOVER, o servidor abaixo relacionado do Serviço de Apoio Diagnóstico e Tera-
pêutico para a diretoria técnica / cHMl, retroagindo seus efeitos a 16/04/2021.
MatrÍcUla: 57193420/2
NoME: EdiNaldo BaStoS SaNtoS
carGo: tEcNico dE ENfErMaGEM
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE E PUBliQUE-SE.
iVEtE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV
*Republicada devido à incorreções no DOE nº 34.61/17.06.2021.

Protocolo: 668666

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Ato: Rescisão Contratual
término de vínculo: 01/06/2021
tipo: distrato a pedido do servidor
Servidor temporário: BrUNo rafaEl doS SaNtoS fErrEira
Matrícula: 5959522/1
Órgão/cargo: técnico de Enfermagem/fPEHcGV
ordenador: iVEtE GadElHa VaZ

Protocolo: 668598

errata
.

errata da PUBLic aÇÃo N° 658852, publicada no doe n° 34.592 
de 24/05/2021.
oNde se LÊ:

itEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNtE

NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNitário
Valor
total

05
cateter balão para valvoplastia 

pulmonar de 6 a 30mm de 
diâmetro

cordiS/
cordiS 30 UNd r$ 3.579,00 r$ 107.370,00

12

Stent periférico “alone” não 
recoberto, de comprimento 
28mm ou 29mm, expansível 

por balão

cordiS/
cordiS 10 UNd r$ 11.250,00 r$ 112.500,00

14
Stent periférico “alone” coberto, 

de comprimento 28mm ou 
29mm, expansível por balão

cordiS/
cordiS 10 UNd r$ 14.000,00 r$ 140.000,00

Valor total doS itENS: r$ 359.870,00

Leia -se:

itEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNtE

NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNitário
Valor
total

05
cateter balão para valvoplastia 

pulmonar de 6 a 30mm de 
diâmetro

cordiS/
cordiS 30 UNd r$ 3.579,00 r$ 107.370,00

12

Stent periférico “alone” não 
recoberto, de comprimento 
28mm ou 29mm, expansível 

por balão

cordiS/
cordiS 10 UNd r$ 11.250,00 r$ 112.500,00

14

Stent periférico “alone” não 
recoberto, de comprimento 
38mm ou 39mm, expansível 

por balão

cordiS/
cordiS 10 UNd r$ 14.000,00 r$ 140.000,00

Valor total doS itENS: r$ 359.870,00

Leia -se:
ordenadora: iVEtE GadElHa VaZ

Protocolo: 668968

coNtrato
.

contrato Nº 248/2021
Valor r$ 3.000,00 (trÊS Mil rEaiS)
objeto: aquisição de oPME’S para realização de procedimento em Paciente 
do Sus.
data de assinatura: 13/06/2021
Vigência: início em 03/06/2021 e término em 31/08/2021.
Modalidade: dispensa 82/2021
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0103
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: J S EQUiPaMENtoS MEdicoS HoSPitalar EirEli
Endereço: aV GENEralÍSSiMo dEodoro, Nº 1692 -NaZarÉ
BElÉM- Pará
cEP: 666040-140
telefone: (91) 3038-1493
E-mail: contato@novamax.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 668652
contrato Nº 246/2021
Valor r$ 35.200,00 (triNta E ciNco Mil E dUZENtoS)
objeto: aquisição de oPME’S para realização de procedimento em Paciente 
do Sus.
data de assinatura: 13/06/2021
Vigência: início em 03/06/2021 e término em 31/08/2021.
Modalidade: dispensa 82/2021
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0103
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: BioSaÚdE ProdUtoS HoSPitalarES ltda - ME
Endereço: traVESSa doM roMUaldo dE SEiXaS 427 Vila rEiS Nº 51 
Bairro - UMariZal
BElÉM- Pará
cEP: 66.050-110
telefone: 91-3241-1150
E-mail: danisilva@biosaudenet.com 
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 668641
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contrato Nº 247/2021
Valor r$ 10.000,00 (dEZ Mil rEaiS)
objeto: aquisição de oPME’S para realização de procedimento em Paciente do Sus.
data de assinatura: 13/06/2021
Vigência: início em 03/06/2021 e término em 31/08/2021.
Modalidade: dispensa 82/2021
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0103
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: ESc rEGo coMÉrcio dE MatEriaiS HoSPitalarES
Endereço: avenida Senador lemos 2053 Sala 13a-telégrafo
Belém- Pa – cEP nº 66.113-000
telefone: (91) 3244-3466
E-mail: eliasrego@hotmail.com
ordenadora: iVEtE GadElHa VaZ

Protocolo: 668643
contrato Nº 245/2021
Valor r$ 1.200,00 (Mil E dUZENtoS rEaiS)
objeto: aquisição de oPME’S para realização de procedimento em Paciente 
do Sus.
data de assinatura: 13/06/2021
Vigência: início em 03/06/2021 e término em 31/08/2021.
Modalidade: dispensa 82/2021
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0103.
origem do recurso: Estadual
contratado
Nome: VittalMEd ProdUtoS HoSPitalarES ltda
Endereço: aVENida SENador lEMoS Ed SiNtESE PlaZa Sala 2006 e 2007
BElÉM – Pará – cEP: 66040-100
telefone: (091) 3269-5718
E-mail: vicente@vittalmed.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 668639
contrato Nº 258/2021
objeto: o comodato de clipadores cirúrgicos, a serem utilizados pela como-
datária por um período de 12 (doze) meses, para atender a necessidade da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV
data de assinatura: 25/05/2021
Vigência. início em 15/06/2021 e término em 14/06/2022.
PrEGÃo ElEtrÔNico - SrP n º 44/2021
coModaNtE:
Nome: iMPort SErViÇE MatErial MÉdico HoSPitalar ltda.
Endereço: aVENida rio dE JaNEiro, 1500, Sala 15 - cENtro
loNdriNa – ParaNá – cEP: 86010-150
telefone: (43)3336-3330
E-mail: licitacao@sutupar.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 668535
contrato Nº 126/2021
objeto: aquisição de oPMES para realização de procedimento de paciente 
dos SUS, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
– fPEHcGV.
Valor: r$ 85.000,00 (oitENta E ciNco Mil rEaiS)
data de assinatura: 16/03/2021
Vigência. início em 16/03/2021 e término em 15/06/2021.
dispensa n º 34/2021
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
Fonte do Recurso: 0103; 0269
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: ESc rEGo coMÉrcio dE MatEriaiS HoSPitalarES-EirEli
Endereço: tV. BENJaMiM coNStaNt N°1793, Sala 11,21,22 E 23-NaZarÉ
BElÉM – Pará
cEP: 66.035-060
telefone: (91) 3038-6828
E-mail: eliasrego@hotmail.com -prolife@prolifepa.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 668732

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 66/2021
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de Produtos para Saúde (PPS) de uso comum a todas as áreas 
assistenciais, para atender as necessidades de 12 (doze) meses das Uni-
dades de Internação Clínica, Unidades de Terapia Intensiva, Ambulatório, 
Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, Centro Cirúrgico e Obstétrico, 

Emergência Cardiológica e Psiquiátrica e Centro de Hemodiálise Monteiro 
leite da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna e 
da Clínica de Hemodiálise Monteiro, conforme especificações do Termo de 
referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, para fornecimento 
nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: Maria do Socorro Siqueira de oliveira
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 01/07/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVEtE GadElHa VaZ

Protocolo: 668557

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa PaterNidade
Nº de dias: 10 (dez) dias
Nome: Marco aUrElio GUrJao dE MatoS
Matrícula:  57188564/1
cargo/lotação: tEcNico dE ENfErMaGEM/ fPEHcGV
Período: 01/06/2021 a 10/06/2021
N° da certidão: 065656 01 55 2021 1 01614 202 0736151 87

Protocolo: 668619
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 145/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 145/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 25/2021/fHcGV, Processo nº 2020/875252, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 10/06/2021.
oBJEto: aquisição eventual de Sondas, para atender a necessidade de 
12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva e serviços da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 16/06/2021 a 15/06/2022.
EMPrESa aMaZoN MEdical carE EirEli, pessoa jurídica de direito priva-
do, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 29.187.032/0001-20, inscrição Estadual nº 
15.586.131-0, com sede no conj. Satélite, trav. WE 12, Sala 1, Galpão a, co-
queiro, cEP: 66.670-260, Belém/Pa, e-mail: licitacao@amazonmedical.net.br

lotE 3

itEM ESPEcificaÇÕES aPrES NEcESSidadE 
P/ 12 MESES

Marca/
faBricaNtE

Valor UNitá-
rio r$

Valor
total r$

14

Sonda endotraqueal com balão em 
PVc transparente, estéril, embalada 
em papel grau cirúrgico, com diâme-

tro interno no tamanho: 5,0mm

UNd 200 VitalGod r$ 4,90 r$ 980,00

15

Sonda endotraqueal com balão em 
PVc transparente, estéril, embalada 
em papel grau cirúrgico, com diâme-

tro interno no tamanho: 5,5mm

UNd 140 Solidor r$ 4,68 r$ 655,20

16

Sonda endotraqueal com balão em 
PVc transparente, estéril, embalada 
em papel grau cirúrgico, com diâme-

tro interno no tamanho: 6,0mm

UNd 150 Solidor r$ 7,03 r$ 1.054,50

17

Sonda endotraqueal com balão em 
PVc transparente, estéril, embalada 
em papel grau cirúrgico, com diâme-

tro interno no tamanho: 6,5mm

UNd 250 Solidor r$ 7,03 r$ 1.757,50

18

Sonda endotraqueal com balão em 
PVc transparente, estéril, embalada 
em papel grau cirúrgico, com diâme-

tro interno no tamanho: 7,0mm

UNd 800 Solidor r$ 7,03 r$ 5.624,00

19

Sonda endotraqueal com balão em 
PVc transparente, estéril, embalada 
em papel grau cirúrgico, com diâme-

tro interno no tamanho: 7,5mm

UNd 1.500 Solidor r$ 7,03 r$ 10.545,00
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20

Sonda endotraqueal com balão em 
PVc transparente, estéril, embalada 
em papel grau cirúrgico, com diâme-

tro interno no tamanho: 8,0mm

UNd 1.200 Solidor r$ 7,03 r$ 8.436,00

21

Sonda endotraqueal com balão em 
PVc transparente, estéril, embalada 
em papel grau cirúrgico, com diâme-

tro interno no tamanho: 8,5mm

UNd 400 Solidor r$ 7,03 r$ 2.812,00

22

Sonda endotraqueal com balão em 
PVc transparente, estéril, embalada 
em papel grau cirúrgico, com diâme-

tro interno no tamanho: 9,0mm

UNd 150 Solidor r$ 7,03 r$ 1.054,50

Valor total do lotE: r$ 32.918,70

* o valor global estimado desta ata é r$ 32.918,70 (trinta e dois mil, no-
vecentos e dezoito reais e setenta centavos).
dra iVEtE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 668702
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 146/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 146/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 25/2021/fHcGV, Processo nº 2020/875252, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 10/06/2021.
oBJEto: aquisição eventual de Sondas, para atender a necessidade de 
12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva e serviços da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 16/06/2021 a 15/06/2022.
EMPrESa EliEtE S. diNiZ coM. E SErV. odoNto – ME, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 19.283.539/0001-23, ins-
crição Estadual nº 154308943, com sede na tv. WE 72, cidade Nova, cEP: 
67.140687, ananindeua/Pa, e-mail: esd.contratos@gmail.com

lotE 9

itEM ESPEcificaÇÕES aPrES NEcESSidadE 
P/ 12 MESES

Marca/
faBricaNtE

Valor UNitá-
rio r$

Valor
total r$

48

Sonda nasogástrica longa em PVc, 
atóxica, siliconizada, descartável, 

estéril, conector com tampa, emba-
lada individualmente, no tamanho: 6

UNd 300 BioSaNi/
BioSaNi r$ 0,73 r$ 219,00

49

Sonda nasogástrica longa em PVc, 
atóxica, siliconizada, descartável, 

estéril, conector com tampa, emba-
lada individualmente, no tamanho: 8

UNd 650 BioSaNi/
BioSaNi r$ 0,80 r$ 520,00

50

Sonda nasogástrica longa em PVc, 
atóxica, siliconizada, descartável, 

estéril, conector com tampa, 
embalada individualmente, no 

tamanho: 10

UNd 700 BioSaNi/
BioSaNi r$ 0,88 r$ 616,00

51

Sonda nasogástrica longa em PVc, 
atóxica, siliconizada, descartável, 

estéril, conector com tampa, 
embalada individualmente, no 

tamanho: 12

UNd 600 BioSaNi/
BioSaNi r$ 0,97 r$ 582,00

52

Sonda nasogástrica longa em PVc, 
atóxica, siliconizada, descartável, 

estéril, conector com tampa, 
embalada individualmente, no 

tamanho: 14

UNd 1.000 BioSaNi/
BioSaNi r$ 1,07 r$ 1.070,00

53

Sonda nasogástrica longa em PVc, 
atóxica, siliconizada, descartável, 

estéril, conector com tampa, 
embalada individualmente, no 

tamanho: 16

UNd 900 BioSaNi/
BioSaNi r$ 1,21 r$ 1.089,00

54

Sonda nasogástrica longa em PVc, 
atóxica, siliconizada, descartável, 

estéril, conector com tampa, 
embalada individualmente, no 

tamanho: 18

UNd 1.500 BioSaNi/
BioSaNi r$ 1,22 r$ 1.830,00

55

Sonda nasogástrica longa em PVc, 
atóxica, siliconizada, descartável, 

estéril, conector com tampa, 
embalada individualmente, no 

tamanho: 20

UNd 800 BioSaNi/
BioSaNi r$ 1,42 r$ 1.136,00

Valor total do lotE: r$ 7.062,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 7.062,00 (Sete mil e sessenta e 
dois reais).
dra iVEtE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 668988
Termo Aditivo: 1°
data de assinatura: 17/06/2021
Classificação do Objeto: Outros
objeto: ajuste dos valores unitários e total dos itens abaixo discriminados 
objeto da ARP nº 156/2020 em decorrência de reequilíbrio econômico-finan-
ceiro, de acordo com o previsto no art. 65, ii, alínea “d” da lei nº 8666/93
arP nº 156/2020
Exercício: 2021
contratado:
Empresa: NoVa MÉdica coMÉrcio E SErViÇoS dE ProdUtoS HoSPi-
talarES ltda - ME
Endereço: tv. WE 12 (cJ SatÉlitE) 1000, Galpão a – coqueiro, Belém/Pa,
cEP: 66.670-260
Email: contratos@novamedicaltda.com.br
telefone: (91) 3347-8469
ordenador: iVEtE GadElHa VaZ

Protocolo: 668738
decisÃo adMiNistratiVa
Processos N° 2020/999239
Acolho a fundamentação da manifestação jurídica, às fls. 73-76, após in-
terposição de recurso administrativo pela empresa HYBrida ProdUtoS 
HoSPitalarES ltda, contra aplicação da penalidade de adVErtÊNcia, 
através da Portaria N° 273 de 03 de maio de 2021, publicada no doE/Pa 
n° 34.574 de 06 de maio de 2021, e decido:
1 – MaNtEr a penalidade de adVErtÊNcia, com fulcro no art. 87, inciso 
I da Lei n° 8.666/93; e,
2 – ENCAMINHAR os autos à GEAF/SECONC para notificação da empresa 
acerca da decisão e posterior registro da penalidade junto ao Sicaf.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 15 de junho de 2021
iVEtE GadElHa VaZ
diretor administrativo financeiro

Protocolo: 668800

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

errata
.

errata da Portaria Nº 264 de 01 de JUNHo de 2.021, PUBLi-
cada No doe Nº. 34.612 de 16/06/2021.
oNde se LÊ:
Nº 2.0 diária (coMPlEta)
Leia-se:
Nº 1.5 diária (coMPlEta)

Protocolo: 669043

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 287 de 17 de JUNHo de 2021
oBJEtiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia À clÍNica MEd cENtEr EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE SEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dEStiNo(S): rEdENÇÃo /Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – Mat. 54184847-1, MotoriSta
EUNicE coSta doS SaNtoS BarroSo – Mat. 57197013-3, tÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária (coMPlEta)
PErÍodo: dE 16/06/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNtoS

Protocolo: 669047
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secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 77 de 16 de JUNHo de 2021
O Secretário de Estado de Transportes, no uso de suas atribuições legais;
considerando o teor do memorando nº 128/2021-dirtEc anexo ao PaE 
nº 2021/636798;
resolve:
dESiGNar o servidor dJalMa Brito fErrEira id. funcional nº 5011027/1, 
ocupante do cargo de técnico de Estrada, para responder pela Gerência 
na diretoria técnica de transportes, no período de 01 a 30.07.2021, em 
substituição à servidora Yara do Socorro Santos da Silva, id. funcional nº 
80846070/2, que entrará em gozo de férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de transportes, 16 de junho de 2021.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de transportes

Protocolo: 668792

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
ProcESSo: 2020/418701
Nº do coNtrato: 018/2021
oBJEto: a presente contratação tem como objeto a execução dos serviços 
de 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 integração do 
caetés, sob a jurisdição do 2º Núcleo regional.
Valor: 28.131.877,53 (vinte e oito milhões, cento e trinta e um mil, oito-
centos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos).
data da aSSiNatUra: 11/06/2021.
foro: coMarca dE BElÉM  PraZo: 13 (treze) meses, a contar da data 
de assinatura do contrato.
ModalidadE: coNcorrÊNcia PÚBlica N° 019/2020.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Unidade orçamentária: 29101, Programa de trabalho: 26.782.1486.7429, 
Natureza da despesa: 449051, fonte de recurso: 410100000, origem do 
recurso: tesouro, Pi: 206PPa448cM.
coNtratada:coNStrUaMEc – coNStrUo aGricUltUra MEcaNiZada 
S/a.
cNPJ: 22.983.316/0001-83
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrEtário dE 
EStado dE traNSPortES.

Protocolo: 668916

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº do convênio: 019/2021  Processo nº 2021/489793
Valor total: r$8.594.622,34(oito milhões, quinhentos e noventa e quatro 
mil, seiscentos e vinte dois reais, trinta e quatro centavos).
objeto: Pavimentação asfáltica da Estrada vicinal com 7 km de extensão, 
trecho Santa cruz – Jenipapo coordenadas: Ponto inicial 0º39’56.75”S 
49º10’23.28”O (SANTACRUZ) Ponto final 0º43’3.07”S 49º10’44.88”O (JE-
NiPaPo) no município de Santa cruz do ararí/Pa.
data de assinatura: 17/06/2021 Prazo: 240 (duzentos e quarenta) dias
inic. de Vig.: 17/06/2021  t. Vig.: 11/02/2022
foro: comarca de Belém
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7429; 
Natureza da Despesa: 444042; Fonte: 0301000000; Origem: Recurso Es-
tadual; Plano Interno: 21DEMG00104; Ação Detalhada: 268112.
coNtratado: PrEfEitUra MUNiciPal dE SaNta crUZ do arari  cNPJ: 
04.888.830/0001-58
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrEtário dE 
EStado dE traNSPortES.

Protocolo: 668769

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo ao 
coNVÊNio

Nº. do convênio: 066/2020  Processo nº 2020/489418
Nº. do termo: 2º data de assinatura: 30/05/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 066/2020 é decorrente da solicitação por parte do coNcEdENtE. 
a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem 
como na cláusula Quinta, item i, alínea “h” e cláusula décima, item 10.1, 

passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer 
parte integrante deste instrumento.
Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias inic. de Vig.: 01/06/2021 t. Vig.: 
28/10/2021
Nome: PrEfEitUra MUNiciPal dE NoVa iPiXUNa/Pa
cNPJ: 01.612.215/0001-26
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrEtário dE 
EStado dE traNSPortES

Protocolo: 668761
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 034/2020 Processo nº 2020/155131
Nº. do termo: 1º data de assinatura: 17/06/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 034/2020. a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei 
nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item i, alínea “h” e cláusula 
décima, item 10.1, passando consequentemente os documentos supra re-
ferenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 187(cento e oitenta e sete) dias inic. de Vig.: 27/06/2021 Vig.: 
30/12/2021
Partes: SEcrEtaria dE EStado dE traNSPortES - SEtraN, cNPJ nº. 
04.953.717/0001-09 e PrEfEitUra MUNiciPal dE SaNtarÉM, cNPJ n° 
05.182.233/0001-76
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrEtário dE 
EStado dE traNSPortES.

Protocolo: 668751

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de aLteraÇÃo de ordeM de serViÇo
Extrato da ordem de alteração de Serviço o.S. nº024/2020-dirtEc
Processo: 2018/165447
Partes: SEtraN-Secretaria de Estado de transportes, cNPJ - 
04.953.717/0001-09 e aMEta ENGENHaria ltda, cNPJ - 04.101.986/0001-47.
objeto: Manutenção e conservação preventiva e rotineira, trecho: Malha 
rodoviária do 1º Núcleo regional, exceto: Br-316 (km 1,6 / trevo da Pa-
404) / av. independência (rodovia Mário covas / Br-316 / alça Viária (Br-
316 / Rotatória da PA-151) /  PA-402 (BR-316 / Aurá), por um período de 
12 (doze) meses, sob a jurisdição do 1º Núcleo regional.
Modalidade de licitação: cP-023/2018-003
data: 31/05/2021
ordenador: adler Gerciley almeida da Silveira - Secretario de Estado de 
transportes

Protocolo: 668812

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 072/2021-GP de 17 de JUNHo de 2021.
o dirEtor adMiNiStratiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Decreto de 16 de Abril de 2018 no Diário Oficial 
do Estado n° 33.598;
r E S o l V E
i-coNcEdEr ao servidor HErtYZ HErMaNdEZ alVES doS SaNtoS, Ma-
trícula nº. 5911972, ocupante do cargo de GErENtE, lotado na diretoria 
administrativa e financeira, 5 (cinco) dias de licença Paternidade, no perí-
odo de 13/06/2021 a 17/06/2021.
ii- os efeitos desta Portaria retroagirão a contar de 12/06/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
  diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 17 de junho de 2021.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 668955

aViso de LicitaÇÃo
.

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

decreto estadUaL Nº2121/2018
critério de julgamento: menor preço global - regime de Execução da obra: 
Empreitada por preço unitário - Modalidade: Procedimento Licitatório – 
Modo de disputa: fechado
Número: 006/2021-cPH -  Processo nº 2021/498140
objeto:
o presente certame tem por escopo a contratação de empresa para a pres-
tação de obras e serviços de engenharia para a execução da reforma e 
adequação do terminal Hidroviário de Passageiros e cargas no Município 
de anajás, o qual visa atender as necessidades da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará.
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Entrega do Edital:
www.cph.pa.gov.br  ou www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: clEidE cilENE aBUd fErrEira
local de abertura: Sala de reuniões da cPH, situada na avenida Generalís-
simo deodoro, nº 367 - Bairro: Umarizal – cEP: 66.055-240 – Munícipio: 
Belém – Estado: Pará - fones: (91) 3221-4100/4108/4109 – e-mail: lici-
tacao@cph.pa.gov.br.
data da abertura: 13/07/2021 (terça-feira)
Hora da abertura: 09h00 (nove horas)
orçamento:
Programa de trabalho – 26.784.1486.7576
Natureza da despesa – 449051
fonte do recurso – 0130
Valor global estimado: r$ 2.996.721,20
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NEto

Protocolo: 668913

diÁria

Portaria Nº 073/2021-GP de 17 de JUNHo 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 
art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
  aUtoriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Belém 
para Santarém, localidade de Santana do tapará e Monte alegre, nos dias 
16/06/2021 a 18/06/2021, a serviço da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará.

SErVidor carGo MatrÍcUla cPf diáriaS
anna Julia Sousa de Pina Gerente 5416973 430.798.812-49 2.1/2

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 17 de junho de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NEto
diretor Presidente

Protocolo: 668962
Portaria Nº. 074/2021-GP de 17 de JUNHo 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:
  aUtoriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Belém 
para Muaná, nos dias 22/06/2021 a 23/06/2021, a serviço da companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.

SErVidor carGo MatrÍcUla cPf diária
Mayra Souza do Nascimento assessor 5904845 016.919.582-12 1.1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 17 de junho de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NEto
  diretor Presidente

Protocolo: 668978
Portaria Nº. 071/2021-GP de 16 de JUNHo 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:
  aUtoriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Belém 
para Santarém, Óbidos, localidade de Santana do tapará e Monte alegre, 
nos dias 15/06/2021 a 18/06/2021, a serviço da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará.

SErVidor carGo MatrÍcUla cPf diária
Zilmar Batista Paiva Junior assessor 5946513 005.637.563-81 3.1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 16 de junho de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NEto
  diretor Presidente

Protocolo: 668887
Portaria Nº. 070/2021-GP de 16 de JUNHo 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:
  aUtoriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Belém 
para Santarém, Óbidos, localidade de Santana do tapará e Monte alegre, 
nos dias 15/06/2021 a 18/06/2021, a serviço da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará.

SErVidor carGo MatrÍcUla cPf diária
Mayra Souza do Nascimento assessor 5904845 016.919.582-12 3.1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 16 de junho de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NEto
  diretor Presidente

Protocolo: 668884

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de reNoVaÇÃo de aUtoriZaÇÃo
Nº da autorização: 023/2021. Partes: agência de regulação e controle de 
Serviços Públicos do Estado do Pará – cattaNi S/a traNSPortES E tU-
riSMo. objeto: a empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional 
e a titulo Precário o serviço a liNHa iNtErMUNiciPal oriXiMiNá (Porto 
dE troMBEtaS) – tErra SaNta (Via Pa441), tiPo iNtErUrBaNa co-
diGo 084133, do Serviço convencional de transporte rodoviário inter-
municipal de Passageiros. Vigência: 12 (doze) meses contados da data 
de sua assinatura. fundamento legal: decreto Estadual N° 3.864 de 30 
de dezembro de 1999, e o artigo 71, inciso i da resolução arcoN/Pa nº 
001/2000, de 12 de janeiro de 2000, que disciplina a operação do Serviço 
convencional de transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros do 
Estado do Pará. Valor da tarifa máxima: r$ 37,21 (trinta e sete reais e vin-
te e um centavos) com base no coeficiente tarifário em vigor, nos termos 
da legislação pertinente. foro: Belém-Pa data da assinatura: 01/06/2021. 
Eurípedes reis da cruz filho diretor Geral - arcoN-Pa.

Protocolo: 668857

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 183 de 16 JUNHo de 2021.
a dirEtora adMiNiStratiVa E fiNaNcEira, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas,
coNSidEraNdo, o art. 98 da lei nº 5.810/94 e o processo nº 2021/593030
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio ao servidor MiGUEl fErrEira doS SaNtoS, 
mat. 17078/1, ocupante do cargo de auxiliar de informática Mercado agrí-
cola, no período de 04/10/21 a 02/12/21 – (60 dias), correspondentes ao  
triênio 2016/2019.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
tiMara dE SoUZa MiraNda
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 668701

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 182 de 15 de JUNHo de 2021
o SEcrEtário dE EStado dE dESENVolViMENto aGroPEcUário E da 
PESca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental publicado no Diário Oficial n° 34.497 de 19 de fevereiro de 
2021;
Considerando o processo nº 2021/621199;
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora tHaiaNY E SilVa PaiXÃo, matrícula nº 5947208/2, 
ocupante do cargo de Secretária de diretoria, para responder pelo cargo 
de Gerente, na Gerência de Capacitação e Difusão Tecnológica-GECAD, no 
período de 05/07/2021 a 03/08/2021, em virtude da titular, clEidiaNa 
MoNtEiro MoNtEiro, matrícula nº 5947307/ 1, ter sido designada a res-
ponder pela coordenadoria de organização rural e Gestão Social-corGES
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NEto
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 668942
Portaria Nº 181 de 15 de JUNHo de 2021

o SEcrEtário dE EStado dE dESENVolViMENto aGroPEcUário E da 
PESca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental publicado no Diário Oficial n° 34.497 de 19 de fevereiro de 
2021;
Considerando o processo nº 2021/621199;
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora clEidiaNa MoNtEiro MoNtEiro, matrícula nº 
5947307/ 1, ocupante do cargo de Gerente, para responder pelo cargo 
de coordenador, na coordenadoria de organização rural e Gestão Social-
corGES, no período de 05/07/2021 a 03/08/2021, em virtude de férias da 
titular, Maria claricE lEoNEl, matrícula nº 2016923/ 2.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NEto
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 668940
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Portaria N°184 de 16 de JUNHo de 2021
o SEcrEtário dE EStado dE dESENVolViMENto aGroPEcUário E da 
PESca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental publicado no Diário Oficial n° 34.497 de 19 de fevereiro de 2021;
Considerando o Processo nº 2021/639732;
rESolVE:
dESiGNar a servidora ElZa HElENa fErrEira PalHEta, matrícula nº 
5956097/ 1, ocupante do cargo de assistente regional técnico adminis-
trativo, lotada no Núcleo regional de itaituba, para responder pelo cargo 
de coordenador, no período de 07/07/2021 a 05/08/2021, em virtude de 
férias do titular Joao PaUlo MEiStEr, matrícula 57193499/ 2.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NEto
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 668937

diÁria
.

Portaria Nº 283/2021
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: Jurandir ferreira de azara
cargo: Engenheiro florestal
MatricUla: 18783
oriGEM:redenção/Pa
oBJEtiVo: dar apoio logístico operacional do evento terra Brasil referente 
a um seminário para agricultores familiares e uma oficina para formação do 
conselho Municipal desenvolvimento rural Sustentável.
dEStiNo: conceição do araguaia/Pa
PErÍodo: 21 a 23/06/2021
Nº dE diáriaS: 2 ½(duas e meia)
ordENador timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Portaria Nº 284/2021
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): luiz octávio rabelo Júnior
carGo/fUNÇÃo: Eng.º agr.º
MatricUla: 23795-1
oriGEM: altamira/Pa
dEStiNo: Novo Progresso/Pa
oBJEtiVo: fiscalizar e acompanhar a execução do convenio celebrado 
com o município, a fim de verificar a correta aplicação dos recurso e o 
atendimento dos objetivos.
PErÍodo: 22 a 25/06/ 2021
Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
ordENador timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Portaria Nº 285/2021
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: fábio Henrique de oliveira alves
carGo: coordenador regional
Mat. fUNcioNal: 5917493
oriGEM: Marabá/Pa
oBJEtiVo: realizar visita a Na rEGiÃo do coNtEStado,juntamente com 
os Secretários municipais de Marabá e Parauapebas.
dEStiNo: Parauapebas/Pa
PErÍodo: 23 a 25/06/2021
Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
ordENador timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Portaria Nº 286/2021
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: fábio Henrique de oliveira alves
carGo: coordenador regional
Mat. fUNcioNal: 5917493
oriGEM: Marabá/Pa
oBJEtiVo: realizar Visitar as Secretarias Municipais de agricultura dos 
referidos municípios em parceria com o SEBraE.
dEStiNo: abel figueiredo, Bom Jesus do tocantins e rondon do Pará/Pa
PErÍodo: 28 a 30/06/2021
Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
ordENador timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Portaria Nº 287/2021
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): timoteo Viana de Souza
carGo/fUNÇÃo: auxiliar Veterinário
MatricUla: 23795-1
oriGEM: altamira/Pa
dEStiNo: Novo Progresso/Pa
OBJETIVO: Dar apoio ao o Engº Agronomo que irá fiscalizar e acompanhar 
a execução do Convenio celebrado com o município, a fim de verificar a 
correta aplicação dos recurso e o atendimento dos objetivos.
PErÍodo: 22 a 25/06/ 2021
Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
ordENador timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Portaria Nº 288/2021
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: Cristóvão Figueiredo de Moraes
carGo: Motorista
MatrÍcUla: 55586542
oriGEM: Belém/Pa
dEStiNo: castanhal/Pa
oBJEtiVo: conduzir servidora que irá promover palestra e reunião técni-
ca da Pimenta do reino.
PErÍodo  22 a 24/06/2021
Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
ordENador: timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Portaria Nº 289/2021
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:Jonatas tavares de Sousa
carGo: Motorista)
MatrÍcUla: 5214424
oriGEM:Belém/Pa
dEStiNo: castanhal/Pa
oBJEtiVo: conduzir os servidores, com o objetivo “Participar do Seminário 
regional da Bacia do rio Marapanim no Gt agricultura familiar
PErÍodo  23/06/2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador: timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Portaria de diÁria Nº 290/2021
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: Maria clarice leonel
carGo: técnico a
MatrÍcUla: 2016923
oriGEM: Belém/Pa
dEStiNo a: castanhal/Pa
oBJEtiVo: Participar do Seminário regional da Bacia do rio Marapanim no 
Gt agricultura familiar.
PErÍodo: 23/06/ 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Portaria de diÁria Nº 291/2021
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: cleidiana Monteiro Monteiro
carGo: Gerente
MatrÍcUla: 5947307/1
oriGEM: Belém/Pa
dEStiNo a: castanhal/Pa
oBJEtiVo: Participar do Seminário regional da Bacia do rio Marapanim no 
Gt agricultura familiar.
PErÍodo: 23/06/ 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Portaria de diÁria Nº 292/2021
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: antonia do Socorro aleixo Barbosa
carGo: diretora
MatrÍcUla: 2016923/
oriGEM: Belém/Pa
dEStiNo a: castanhal/Pa
oBJEtiVo: Participar do Seminário regional da Bacia do rio Marapanim no 
Gt agricultura familiar.
PErÍodo: 23/06/ 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Portaria de diÁria Nº 293/2021
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: antonio fernandes de lima
carGo: Motorista
 MatricUla: 14338
oriGEM:Belém/Pa
dEStiNo a: Paragominas/Pa
oBJEtiVo: conduzir servidores que irão realizar avaliação preliminar de 
área para construção de centro de alevinagem.
PErÍodo: 23 a 25/06/06/ 2021
Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
ordENador timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Portaria Nº 280/2021
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:Jonatas tavares de Sousa
carGo: Motorista)
MatrÍcUla: 5214424
oriGEM:Belém/Pa
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dEStiNo: Paragominas/Pa
oBJEtiVo: transportar materiais necessários à construção de 02 (dois) 
viveiros, no período 29 de junho a 02 de julho de 2021, Belém – Parago-
minas
PErÍodo  29/06 a 02/07/2021
Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
ordENador: timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Portaria Nº 274/2021
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: Jurandir ferreira de azara
cargo: Engenheiro florestal
MatricUla: 18783
oriGEM:redenção/Pa
oBJEtiVo: realizar visita ao município de São felix do Xingu, com intuito 
de levantamento de demandas e acompanhamento de reforma de viveiro 
do município.
dEStiNo: São félix do Xingu/Pa
PErÍodo: 28/06 a 01/07/2021
Nº dE diáriaS: 3 ½(três e meia)
ordENador timara Miranda/diretora administrativa e financeira/SEdaP

Protocolo: 669014

.

.

oUtras MatÉrias
.

rePUBLicaÇÃo**
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 41/2021

PreGÃo eLetrÔNico sedaP/cPL/srP Nº 004/2021.
Processo nº. 2020/317650– SEdaP
forNEcEdor: ProtEctioN SErViÇoS E aGroiNSUMoS ltda
cNPJ: 04.317.346/0001-79
representante legal: JoSÉ laÉrcio lEal da SilVa
End.: travessa dos andradas, nº 165, Bairro Ponta Grossa, icoaraci, - Be-
lém - Pa – cEP – 66.812-420, telefone de contato: (91) 98209-5901
data de assinatura: 11/06/2021
ViGÊNcia: 16/06/2021 a 15/06/2022
oBJEto: registrar os preços destinados ao fornecimento de insumos e 
equipamentos agropecuários: sementes e mudas, adubo orgânico e mine-
ral, defensivos agrícolas, material para ambiente protegido, material para 
irrigação, ferramentas agrícolas e material reprodutivo de uso comum, 
para os Órgãos da administração direta e Entidades da administração in-
direta do Poder Executivo do Estado do Pará, conforme abaixo:

itEM cÓd dEScriÇÃo UNid QUaNt Vlr UNt Vlr total

34 208910-6

PalHa dE arroZ carBoNiZada, SEM SEMENtE dE 
arroZ ViáVEiS, 100% carBoNiZadaS (SUBMEtidaS 

a ProcESSo dE QUEiMa ESPEcÍfico), MatErial 
carBoNiZado EM SEU forMato oriGiNal, NÃo É 

PÓ. (fardo dE 30 KG).
Marca/faBricaNtE: SUBStrato dE caSca dE 

arroZ/oriZicUltUra Marcio

Saco 1.000 r$240,00 r$240.000,00

35 212333-0
caMa dE aViário

Marca/faBricaNtE: caMa dE aViário/GraNJa 
SoloN

toN 300  r$350,00 r$105.000,00

136 212399-1

troNco dE MadEira - troNco caractErÍStico 
Para BaNco coM UNidadES No taMaNHo dE 

0,60 cM
Marca/faBricaNtE: tora dE MadEira Para BaNco/

SErraria tofolli ltda.

UNd 60 r$235,00 r$14.100,00

152 207433-8

  caiXaS racioNaiS SEM aBElHaS SEM fErrÃo 
coMPoNENtES: 01 NiNHo, 01 SoBrE NiNHo E 02 

MElGUEiraS - taMPa dE 25cMX25cM coMPriMENto 
E larGUra Por 2,5 ESPESSUra, coM 02 fUroS 

circUlarES dE 3,1c (ENtrada dE UMa taMPa PEt.)E 
UM SUPORTE DE 2,5CMX2,5CMX25CM; ESPECIFICA-
ÇÕES :  - UM NiNHo: ladoS do t: coMP: 25cM, 

coM cortE dE 1,5cM EM cada lado do t, altUra 
dE 8cM, ESPESSUra dE 2,5cM, do MESMo lado do 
t faZEr UM cHaNfro dE 0,8cM Para BaiXo E do 

cENtro Para a MadEira. - fUNdo: taBUa dE 25 X 
25cM coMP X larG, ESPESSUra 2,5cM E 01 fUro dE 
3,1CM NO CENTRO; - UM SOBRE NINHO: LADOS DO T: 
coMP: 25cM, coM cortE dE 1,5cM EM cada lado 
do t, altUra: 8cM  E do MESMo lado do t faZEr 
UM cHaNfro dE 0,8cM Para BaiXo E do cENtro 
Para a MadEira, ESPESSUra: 2,5cM, triaNGUlo: 

8 a 9cMX8 a 9cM, lado rEtilÍNEo: coM 23cM, 
alt 8cM, ESP 2,5cM  - dUaS MElGUEiraS ladoS 

do t: coMP: 25cM, coM cortE dE 1,5cM EM cada 
lado do t, altUra: 08cM, ESPESSUra: 2,5cM, lato 
rEtilÍNEo: coM 23cM, alt 8cM, ESP 2,5cM E UMa 

taBUa dE 20X18cMX2,5cM. 
  

 

UNd 1000 r$133,70 r$133.700,00

363 183663-3
MUda dE acErola ENXErtada, EM Sacola.

Marca/faBricaNtE: MUda dE acErola/ViVEiro 
SÃo fraNciSco

UNd 1.200 r$ 3,18 r$ 3.816,00

364 107683-3

MUda dE coco VariEdadE aNÃo, GErMiNada EM 
raiZ NUa.

Marca/faBricaNtE: MUda dE cÕco aNÃo/ViVEiro 
SÃo fraNciSo

UNd 1.200 r$26,83 r$32.196,00

365 183666-8

MUda dE laraNJa VariEdadE PEra, ENXErtada 
EM Sacola.

Marca/faBricaNtE: MUda dE laraNJa PÊra/
ViVEiro  SaNtoS

UNd 1.200 r$32,99 r$39.588,00

366 213340-7

MUda dE liMÃo VariEdadE taiti, ENXErtado EM 
Sacola.

Marca/faBricaNtE: MUda dE  liMÃo taiti/ViVEiro 
SaNtoS

UNd 1.200 r$33,33 r$39.996,00

** Republicado por ter havido incorreções na publicação no Diário Oficial 
nº 34.612, Protocolo 667402, pág. 31, de 16/06/2021
ordENador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NEto

Protocolo: 668970
terMo de cessÃo de Uso Nº 105/2021

cEdENtE: SEcrEtaria dE EStado dE dESENVolViMENto aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE SÃo JoÃo dE PiraBaS
oBJEto da cESSÃo: 01 (UM) VEÍcUlo dE PaSSEio HatcH rENaUlt 
SANDERO, 1.0 FLEX, PRETO, PLACA: QEM-2558; e 01 (UM) VEÍCULO PICK 
– UP, caBiNE dUPla, rENaUlt dUStEr orocH, cor BraNca, À GaSo-
liNa, Placa: QEJ - 0296
ViGÊNcia: 17/06/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NEto.

Protocolo: 668980
editaL de Pss

Processo seLetiVo siMPLiFicado – Pss Nº 001/2021
eXtrato do editaL Nº 001/2021 – sedaP/Pa

o Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamen-
tal de 19 de fevereiro de 2021, publicado no Diário Oficial n° 34.497 de 
19/02/2021, torna publica a realização de Processo Seletivo Simplificado 
– PSS nº 01/2021- SEdaP, para provimento de vagas em funções tempo-
rárias de técnico em Gestão Pública – contador, técnico em Gestão Pú-
blica – administrador, técnico em Gestão de Meio ambiente - Engenheiro 
ambientalista, técnico em Gestão agropecuária - Engenheiro agrônomo 
e técnico em Gestão agropecuária - Médico Veterinário, com vencimento 
base de r$1.560,76 (hum mil, quinhentos e sessenta reais e setenta e seis 
centavos) acrescido de gratificação de escolaridade e auxilio alimentação, 
e assistente administrativo com vencimento de r$ 1.100,00 (hum mil e 
cem reais) mais auxilio alimentação.
as contratações, de caráter temporário, dar-se-ão para o município de Be-
lém e São felix do Xingú, e terão como regulamentação a constituição 
federal (art. 37, iX), constituição Estadual (art. 36), lei complementar nº 
07, de 25 de setembro de 1991, decreto Estadual nº 1.230 de 26 de feve-
reiro de 2015, lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e decreto 
nº 1.741, de 19 de abril de 2017, alterado pelo decreto nº 261, de 12 de 
agosto de 2019, no que couber, de acordo com as condições estabelecidas 
no Edital.
as inscrições serão gratuitas e estarão abertas no período 00h01min do 
dia 21 de junho de 2021 até às 23h59min do dia 22 de junho de 2021 e 
deverão ser efetuadas no endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br
Maiores detalhes sobre o número de vagas oferecidas e outras informações 
constam na íntegra do Edital.
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NEto
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 668874
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INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.
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Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

atos adMiNistratiVos
EXtrato da(S) Portaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENtE do iNStitUto dE tErraS do Pará-itErPa, 
NoS aUtoS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa 
(coMPra) dE tErraS, EM QUE fiGUra coMo iNtErESSado:

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio Portaria

2014/46601 aNtÔNio JoSÉ doS 
SaNtoS

faZENda SÃo 
fraNciSco 137ha53a55ca SÃo fraNciSco 

do Pará 809/2021

Belém(Pa), 17/06/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
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GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

atos adMiNistratiVos
EXtrato da(S) Portaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENtE do iNStitUto dE tErraS do Pará-itErPa, NoS aU-
toS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE tErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNtErESSadoS:

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio Portaria

2016/313009 PEdro KEiSSaKU oHaSHi SÍtio oHaSHi 44ha21a89ca SaNta iaZaBEl 
do Pará 810/2021

2020/954147 Maria iNES alVES da SilVa SÍtio NoVo 16ha64a06ca acará 811/2021

2012/384169 raiMUNdo rodriGUES 
SoarES SÍtio NoVa Vida 93ha30a81ca tailÂNdia 812/2021

Belém(Pa), 17/06/20201
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 668678
Portaria N° 806 de 17 de JUNHo de 2021

o Presidente do instituto de terras do Pará – itErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de terras do Pará – itErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do itErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de Prainha, abrangendo uma área de 
14.122,1184 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do itErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no itErPa sob o nº 2020/941782.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 14.122,1184 ha (quatorze 
mil, cento e vinte e dois hectares, onze ares e oitenta e quatro centiares), 
denominada GlEBa ParU JaUari, localizada no Município Prainha, com 
limites, confrontações e demais especificações técnicas constantes no Me-
morial descritivo elaborado pelo itErPa, nos seguintes termos: Partindo 
do marco P-001, de coordenada N =  9.863.506,25m e E = 190.938,15m; 
deste, segue pelos limites naturais a Margem Esquerda do rio Jauari, com 
a seguinte distância  53.485,21 metros até o marco M-001, de coorde-
nada N = 9.840.678,31m e E = 185.125,52m; deste, segue pelo limite 
Municipal iBGE 2020 de Monte alegre/Prainha, com a seguinte distância  
155,94 m e azimute plano 50°50’15” até o marco M-002, de coordena-
da N = 9.840.776,79m e E = 185.246,43m;21,62 m e azimute plano 
50°51’22” até o marco M-003, de coordenada N = 9.840.790,44m e E = 
185.263,20m;30,82 m e azimute plano 50°49’14” até o marco M-004, de 
coordenada N = 9.840.809,91m e E = 185.287,09m;36,57 m e azimute 
plano 10°48’44” até o marco M-005, de coordenada N = 9.840.845,83m 
e E = 185.293,95m;45,72 m e azimute plano 10°48’57” até o marco 
M-006, de coordenada N = 9.840.890,74m e E = 185.302,53m;3.360,39 
m e azimute plano 10°48’58” até o marco M-007, de coordenada N = 
9.844.191,43m e E = 185.933,13m;3.051,51 m e azimute plano 
10°48’57” até o marco M-008, de coordenada N = 9.847.188,73m e E = 
186.505,76m;197,11 m e azimute plano 10°48’59” até o marco M-009, de 
coordenada N = 9.847.382,34m e E = 186.542,75m; deste, segue pelo 
limite Municipal iBGE 2020 de Monte alegre/Prainha, com a seguinte dis-
tância  2.117,12 m e azimute plano 346°39’57” até o marco M-010, de 
coordenada N = 9.849.442,39m e E = 186.054,48m;2.413,07 m e azimute 
plano 335°13’00” até o marco M-011, de coordenada N = 9.851.633,22m 
e E = 185.042,95m;6,45 m e azimute plano 307°11’23” até o marco 
M-012, de coordenada N = 9.851.637,12m e E = 185.037,81m;3.502,02 
m e azimute plano 307°11’46” até o marco M-013, de coordenada N 
= 9.853.754,25m e E = 182.248,20m;2.926,73 m e azimute plano 
307°11’46” até o marco M-014, de coordenada N = 9.855.523,59m e E 
= 179.916,85m;1,29 m e azimute plano 307°08’10” até o marco M-015, 
de coordenada N = 9.855.524,37m e E = 179.915,82m;0,26 m e azimute 
plano 337°22’48” até o marco M-016, de coordenada N = 9.855.524,61m 
e E = 179.915,72m;1.159,62 m e azimute plano 335°56’20” até o marco 
M-017, de coordenada N = 9.856.583,47m e E = 179.442,93m;379,98 
m e azimute plano 335°56’22” até o marco M-018, de coordena-
da N = 9.856.930,44m e E = 179.288,01m;875,46 m e azimute plano 
13°49’50” até o marco M-019, de coordenada N = 9.857.780,52m e E = 
179.497,29m;3.012,14 m e azimute plano 45°14’01” até o marco M-020, 
de coordenada N = 9.859.901,72m e E = 181.635,86m;377,49 m e azimu-
te plano 45°13’58” até o marco M-021, de coordenada N = 9.860.167,56m 
e E = 181.903,87m;643,92 m e azimute plano 27°23’10” até o marco 
M-022, de coordenada N = 9.860.739,31m e E = 182.200,06m; deste, 
segue pelos limites da Gleba Estadual Paru ii - Parte iii, com a seguinte 
distância  443,32 m e azimute plano 72°25’46” até o marco M-023, de 

coordenada N = 9.860.873,14m e E = 182.622,70m; 602,46 m e azimute 
plano 72°25’46” até o marco M-024, de coordenada N = 9.861.055,01m 
e E = 183.197,05m; 325,73 m e azimute plano 72°25’46” até o marco 
M-025, de coordenada N = 9.861.153,34m e E = 183.507,58m; 72,17 
m e azimute plano 72°25’34” até o marco M-026, de coordenada N = 
9.861.175,13m e E = 183.576,38m; 281,69 m e azimute plano 72°25’44” 
até o marco M-027, de coordenada N = 9.861.260,17m e E = 183.844,93m; 
13,70 m e azimute plano 72°27’05” até o marco M-028, de coordena-
da N = 9.861.264,30m e E = 183.857,99m; 455,96 m e azimute plano 
72°25’44” até o marco M-029, de coordenada N = 9.861.401,95m e E = 
184.292,68m; 609,88 m e azimute plano 72°25’47” até o marco M-030, de 
coordenada N = 9.861.586,06m e E = 184.874,11m; 302,47 m e azimute 
plano 72°25’46” até o marco M-031, de coordenada N = 9.861.677,37m 
e E = 185.162,47m; 782,74 m e azimute plano 72°25’47” até o marco 
M-032, de coordenada N = 9.861.913,66m e E = 185.908,69m; 57,78 
m e azimute plano 72°26’01” até o marco M-033, de coordenada N = 
9.861.931,10m e E = 185.963,78m; 691,40 m e azimute plano 72°25’46” 
até o marco M-034, de coordenada N = 9.862.139,82m e E = 186.622,92m; 
54,38 m e azimute plano 72°25’29” até o marco M-035, de coordena-
da N = 9.862.156,24m e E = 186.674,76m; 177,36 m e azimute plano 
72°25’49” até o marco M-036, de coordenada N = 9.862.209,78m e E = 
186.843,85m; 189,88 m e azimute plano 72°25’47” até o marco M-037, de 
coordenada N = 9.862.267,10m e E = 187.024,87m; 24,75 m e azimute 
plano 72°26’10” até o marco M-038, de coordenada N = 9.862.274,57m 
e E = 187.048,47m; 659,76 m e azimute plano 72°25’46” até o marco 
M-039, de coordenada N = 9.862.473,74m e E = 187.677,45m; 251,54 
m e azimute plano 72°25’41” até o marco M-040, de coordenada N = 
9.862.549,68m e E = 187.917,25m; 74,66 m e azimute plano 72°26’11” 
até o marco M-041, de coordenada N = 9.862.572,21m e E = 187.988,43m; 
690,26 m e azimute plano 72°25’44” até o marco M-042, de coordena-
da N = 9.862.780,59m e E = 188.646,48m; 602,98 m e azimute plano 
72°25’49” até o marco M-043, de coordenada N = 9.862.962,61m e E = 
189.221,33m; 281,47 m e azimute plano 72°25’46” até o marco M-044, de 
coordenada N = 9.863.047,58m e E = 189.489,67m; 393,58 m e azimute 
plano 72°25’43” até o marco M-045, de coordenada N = 9.863.166,40m 
e E = 189.864,89m; 531,39 m e azimute plano 72°25’48” até o marco 
M-046, de coordenada N = 9.863.326,81m e E = 190.371,49m;  ; des-
te, segue pelo lote ocupado por Gleba Estadual Paru ii - Parte iii, com a 
seguinte distâncias 594,39 m e azimute plano 72°25’44” m até o marco 
P-001, ponto inicial da descrição deste perímetro.
todas as coordenada aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir  , de coordenada N m e E m, e encontram-se 
representadas no Sistema U t M, referenciadas ao Meridiano central nº 
51°00’, fuso -22, tendo como datum o SirGaS2000. todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U t M.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no Cartório de Registro de Imóveis.
iii – dEtErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao Cartório de Registro de Imóveis 
da comarca de Prainha.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do itErPa

Protocolo: 668588
Portaria N° 807 de 17 de JUNHo de 2021

o Presidente do instituto de terras do Pará – itErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de terras do Pará – itErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do itErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de Barcarena, abrangendo uma área de 
1.186,3674 ha.
coNSidEraNdo, que este quantitativo de área corresponde a área obtida 
após exclusão da área de 65,7761 ha, dos lotes rurais sem denominação, 
referentes a Matricula nº 924, ficha: 001, área: 44,2201 ha e a Matricula 
nº 2398, ficha: 001, área: 21,5506 ha.
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do itErPa, 
no que se refere a arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no itErPa sob o nº 2021/392035.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 1.186,3674 (um mil, cento 
e oitenta e seis hectares, e trinta e seis ares e setenta e quatro centiares), 
denominada GlEBa rio ariENGa, localizada no Município de Barcarena, 
com limites, confrontações e demais especificações técnicas constantes no 
Memorial descritivo elaborado pelo itErPa, nos seguintes termos: Partin-
do do marco M-001, de coordenada N = 9.817.109,21m e E = 760.626,11m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido Noroes-
te/Sudeste) da rodovia Estadual Pa-483, com a seguinte distância 0,41 m 
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e azimute plano 158°27’32” até o marco M-002, de coordenada N = 
9.817.108,83m e E = 760.626,26m; 3,53 m e azimute plano 158°22’46” 
até o marco M-003, de coordenada N = 9.817.105,55m e E = 760.627,56m; 
7,74 m e azimute plano 158°24’17” até o marco M-004, de coordenada N 
= 9.817.098,35m e E = 760.630,41m; 6,07 m e azimute plano 158°20’20” 
até o marco M-005, de coordenada N = 9.817.092,71m e E = 760.632,65m; 
3,25 m e azimute plano 158°29’37” até o marco M-006, de coordenada N 
= 9.817.089,69m e E = 760.633,84m; 31,43 m e azimute plano 158°22’53” 
até o marco M-007, de coordenada N = 9.817.060,47m e E = 760.645,42m; 
0,32 m e azimute plano 159°51’49” até o marco M-008, de coordenada N 
= 9.817.060,17m e E = 760.645,53m; 34,79 m e azimute plano 159°38’54” 
até o marco M-009, de coordenada N = 9.817.027,55m e E = 760.657,63m; 
114,94 m e azimute plano 159°39’04” até o marco M-010, de coordenada 
N = 9.816.919,78m e E = 760.697,60m; 0,53 m e azimute plano 
158°48’21” até o marco M-011, de coordenada N = 9.816.919,29m e E = 
760.697,79m; 104,78 m e azimute plano 158°07’50” até o marco M-012, 
de coordenada N = 9.816.822,05m e E = 760.736,82m; 0,50 m e azimute 
plano 157°33’26” até o marco M-013, de coordenada N = 9.816.821,59m 
e E = 760.737,01m; 22,44 m e azimute plano 156°42’51” até o marco 
M-014, de coordenada N = 9.816.800,98m e E = 760.745,88m; 55,33 m 
e azimute plano 156°41’48” até o marco M-015, de coordenada N = 
9.816.750,16m e E = 760.767,77m; 2,33 m e azimute plano 153°26’06” 
até o marco M-016, de coordenada N = 9.816.748,08m e E = 760.768,81m; 
0,24 m e azimute plano 150°15’18” até o marco M-017, de coordenada N 
= 9.816.747,87m e E = 760.768,93m; 74,60 m e azimute plano 149°20’26” 
até o marco M-018, de coordenada N = 9.816.683,70m e E = 760.806,97m; 
2,30 m e azimute plano 145°57’55” até o marco M-019, de coordenada N 
= 9.816.681,79m e E = 760.808,26m; 74,81 m e azimute plano 142°43’27” 
até o marco M-020, de coordenada N = 9.816.622,26m e E = 760.853,57m; 
0,93 m e azimute plano 141°31’56” até o marco M-021, de coordenada N 
= 9.816.621,53m e E = 760.854,15m; 1,90 m e azimute plano 137°33’50” 
até o marco M-022, de coordenada N = 9.816.620,13m e E = 760.855,43m; 
71,10 m e azimute plano 134°37’06” até o marco M-023, de coordenada N 
= 9.816.570,19m e E = 760.906,04m; 1,59 m e azimute plano 132°26’38” 
até o marco M-024, de coordenada N = 9.816.569,12m e E = 760.907,21m; 
0,75 m e azimute plano 128°32’28” até o marco M-025, de coordenada N 
= 9.816.568,65m e E = 760.907,80m; 0,81 m e azimute plano 127°59’55” 
até o marco M-026, de coordenada N = 9.816.568,15m e E = 760.908,44m; 
54,10 m e azimute plano 127°54’44” até o marco M-027, de coordenada N 
= 9.816.534,91m e E = 760.951,12m; 1,61 m e azimute plano 125°22’19” 
até o marco M-028, de coordenada N = 9.816.533,98m e E = 760.952,43m; 
80,72 m e azimute plano 123°18’01” até o marco M-029, de coordenada N 
= 9.816.489,66m e E = 761.019,90m; 1,13 m e azimute plano 121°34’27” 
até o marco M-030, de coordenada N = 9.816.489,07m e E = 761.020,86m; 
1,17 m e azimute plano 118°31’57” até o marco M-031, de coordenada N 
= 9.816.488,51m e E = 761.021,89m; 61,83 m e azimute plano 116°41’52” 
até o marco M-032, de coordenada N = 9.816.460,73m e E = 761.077,13m; 
2,11 m e azimute plano 113°46’10” até o marco M-033, de coordenada N 
= 9.816.459,88m e E = 761.079,06m; 61,85 m e azimute plano 110°40’04” 
até o marco M-034, de coordenada N = 9.816.438,05m e E = 761.136,93m; 
0,21 m e azimute plano 109°17’24” até o marco M-035, de coordenada N 
= 9.816.437,98m e E = 761.137,13m; 1,52 m e azimute plano 107°57’34” 
até o marco M-036, de coordenada N = 9.816.437,51m e E = 761.138,58m; 
60,95 m e azimute plano 105°41’14” até o marco M-037, de coordenada N 
= 9.816.421,03m e E = 761.197,26m; 8,04 m e azimute plano 106°51’23” 
até o marco M-038, de coordenada N = 9.816.418,70m e E = 761.204,95m; 
118,56 m e azimute plano 106°49’37” até o marco M-039, de coordenada 
N = 9.816.384,38m e E = 761.318,43m; 32,23 m e azimute plano 
106°57’23” até o marco M-040, de coordenada N = 9.816.374,98m e E = 
761.349,26m; 89,10 m e azimute plano 106°57’09” até o marco M-041, de 
coordenada N = 9.816.349,00m e E = 761.434,49m; 0,83 m e azimute 
plano 106°02’24” até o marco M-042, de coordenada N = 9.816.348,77m 
e E = 761.435,29m; 82,32 m e azimute plano 104°35’36” até o marco 
M-043, de coordenada N = 9.816.328,03m e E = 761.514,95m; 79,77 m 
e azimute plano 106°47’17” até o marco M-044, de coordenada N = 
9.816.304,99m e E = 761.591,32m; 0,24 m e azimute plano 104°37’15” 
até o marco M-045, de coordenada N = 9.816.304,93m e E = 761.591,55m; 
71,57 m e azimute plano 106°05’42” até o marco M-046, de coordenada N 
= 9.816.285,09m e E = 761.660,31m; 63,52 m e azimute plano 106°16’21” 
até o marco M-047, de coordenada N = 9.816.267,29m e E = 761.721,29m; 
24,76 m e azimute plano 107°18’55” até o marco M-048, de coordenada N 
= 9.816.259,92m e E = 761.744,93m; 77,25 m e azimute plano 107°19’15” 
até o marco M-049, de coordenada N = 9.816.236,92m e E = 761.818,68m; 
0,34 m e azimute plano 107°21’14” até o marco M-050, de coordenada N 
= 9.816.236,82m e E = 761.819,00m; 110,30 m e azimute plano 
106°22’17” até o marco M-051, de coordenada N = 9.816.205,73m e E = 
761.924,83m; 86,49 m e azimute plano 106°21’31” até o marco M-052, de 
coordenada N = 9.816.181,37m e E = 762.007,82m; 74,87 m e azimute 
plano 108°31’11” até o marco M-053, de coordenada N = 9.816.157,59m 
e E = 762.078,81m; 59,24 m e azimute plano 113°02’01” até o marco 
M-054, de coordenada N = 9.816.134,41m e E = 762.133,33m; 29,67 m 
e azimute plano 112°56’05” até o marco M-055, de coordenada N = 
9.816.122,85m e E = 762.160,65m; 34,68 m e azimute plano 112°55’39” 
até o marco M-056, de coordenada N = 9.816.109,34m e E = 762.192,59m; 
9,82 m e azimute plano 118°51’43” até o marco M-057, de coordenada N 
= 9.816.104,60m e E = 762.201,19m; 72,69 m e azimute plano 118°52’54” 
até o marco M-058, de coordenada N = 9.816.069,49m e E = 762.264,84m; 
53,15 m e azimute plano 122°43’06” até o marco M-059, de coordenada N 
= 9.816.040,76m e E = 762.309,56m; 104,56 m e azimute plano 
122°52’59” até o marco M-060, de coordenada N = 9.815.983,99m e E = 
762.397,37m; 154,76 m e azimute plano 123°51’42” até o marco M-061, 
de coordenada N = 9.815.897,76m e E = 762.525,88m; 0,48 m e azimute 

plano 123°01’26” até o marco M-062, de coordenada N = 9.815.897,50m 
e E = 762.526,28m; 68,10 m e azimute plano 122°29’52” até o marco 
M-063, de coordenada N = 9.815.860,91m e E = 762.583,72m; 98,66 m 
e azimute plano 122°29’30” até o marco M-064, de coordenada N = 
9.815.807,91m e E = 762.666,94m; 178,66 m e azimute plano 123°35’45” 
até o marco M-065, de coordenada N = 9.815.709,05m e E = 762.815,76m; 
94,11 m e azimute plano 123°29’51” até o marco M-066, de coordenada N 
= 9.815.657,11m e E = 762.894,24m; 4,50 m e azimute plano 123°28’41” 
até o marco M-067, de coordenada N = 9.815.654,63m e E = 762.897,99m; 
10,29 m e azimute plano 123°30’17” até o marco M-068, de coordenada N 
= 9.815.648,95m e E = 762.906,57m; 21,45 m e azimute plano 123°29’51” 
até o marco M-069, de coordenada N = 9.815.637,11m e E = 762.924,46m; 
22,25 m e azimute plano 123°53’50” até o marco M-070, de coordenada N 
= 9.815.624,70m e E = 762.942,93m; deste, segue confrontando com o 
limite da Gleba Sítio castanhalzinho, com a seguinte distância 18,15 m e 
azimute plano 212°04’44” até o marco M-071, de coordenada N = 
9.815.609,32m e E = 762.933,29m; 4,19 m e azimute plano 212°08’09” 
até o marco M-072, de coordenada N = 9.815.605,77m e E = 762.931,06m; 
46,18 m e azimute plano 212°03’19” até o marco M-073, de coordenada N 
= 9.815.566,63m e E = 762.906,55m; 9,05 m e azimute plano 212°02’20” 
até o marco M-074, de coordenada N = 9.815.558,96m e E = 762.901,75m; 
63,35 m e azimute plano 212°03’43” até o marco M-075, de coordenada N 
= 9.815.505,27m e E = 762.868,12m; 55,53 m e azimute plano 212°03’52” 
até o marco M-076, de coordenada N = 9.815.458,21m e E = 762.838,64m; 
69,88 m e azimute plano 212°03’33” até o marco M-077, de coordenada N 
= 9.815.398,99m e E = 762.801,55m; 211,92 m e azimute plano 
142°14’59” até o marco M-078, de coordenada N = 9.815.231,43m e E = 
762.931,29m; 50,15 m e azimute plano 142°15’01” até o marco M-079, de 
coordenada N = 9.815.191,78m e E = 762.961,99m; 38,04 m e azimute 
plano 142°15’02” até o marco M-080, de coordenada N = 9.815.161,70m 
e E = 762.985,28m; 115,24 m e azimute plano 143°53’41” até o marco 
M-081, de coordenada N = 9.815.068,59m e E = 763.053,19m; 38,16 m 
e azimute plano 143°54’39” até o marco M-082, de coordenada N = 
9.815.037,75m e E = 763.075,67m; 13,26 m e azimute plano 143°51’53” 
até o marco M-083, de coordenada N = 9.815.027,04m e E = 763.083,49m; 
73,55 m e azimute plano 143°53’37” até o marco M-084, de coordenada N 
= 9.814.967,62m e E = 763.126,83m; 136,65 m e azimute plano 
143°54’03” até o marco M-085, de coordenada N = 9.814.857,21m e E = 
763.207,34m; 100,36 m e azimute plano 56°21’55” até o marco M-086, de 
coordenada N = 9.814.912,80m e E = 763.290,90m; 101,98 m e azimute 
plano 56°21’41” até o marco M-087, de coordenada N = 9.814.969,29m e 
E = 763.375,80m; 46,12 m e azimute plano 143°37’29” até o marco 
M-088, de coordenada N = 9.814.932,16m e E = 763.403,15m; 21,63 m 
e azimute plano 143°37’41” até o marco M-089, de coordenada N = 
9.814.914,74m e E = 763.415,98m; 16,78 m e azimute plano 143°36’04” 
até o marco M-090, de coordenada N = 9.814.901,23m e E = 763.425,94m; 
23,97 m e azimute plano 143°38’13” até o marco M-091, de coordenada N 
= 9.814.881,93m e E = 763.440,15m; 0,13 m e azimute plano 138°00’46” 
até o marco M-092, de coordenada N = 9.814.881,83m e E = 763.440,24m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido Nordes-
te/Sudoeste) da rodovia Estadual Pa-151, com a seguinte distância 0,43 
m e azimute plano 236°18’36” até o marco M-093, de coordenada N = 
9.814.881,59m e E = 763.439,88m; 5,74 m e azimute plano 236°13’37” 
até o marco M-094, de coordenada N = 9.814.878,40m e E = 763.435,11m; 
0,97 m e azimute plano 235°58’50” até o marco M-095, de coordenada N 
= 9.814.877,86m e E = 763.434,31m; 40,66 m e azimute plano 236°13’54” 
até o marco M-096, de coordenada N = 9.814.855,26m e E = 763.400,51m; 
15,66 m e azimute plano 236°13’07” até o marco M-097, de coordenada N 
= 9.814.846,55m e E = 763.387,49m; 13,98 m e azimute plano 236°01’32” 
até o marco M-098, de coordenada N = 9.814.838,74m e E = 763.375,90m; 
24,42 m e azimute plano 236°02’59” até o marco M-099, de coordenada N 
= 9.814.825,10m e E = 763.355,64m; 171,14 m e azimute plano 
236°02’36” até o marco M-100, de coordenada N = 9.814.729,51m e E = 
763.213,69m; 15,47 m e azimute plano 236°02’34” até o marco M-101, de 
coordenada N = 9.814.720,87m e E = 763.200,86m; 70,81 m e azimute 
plano 236°02’34” até o marco M-102, de coordenada N = 9.814.681,32m 
e E = 763.142,13m; 8,29 m e azimute plano 236°03’39” até o marco 
M-103, de coordenada N = 9.814.676,69m e E = 763.135,25m; 82,60 m 
e azimute plano 236°02’26” até o marco M-104, de coordenada N = 
9.814.630,55m e E = 763.066,74m; deste, segue confrontando com Sítio 
deus é amor (Matricula nº 3.495), com a seguinte distância 1.055,82 m e 
azimute plano 323°42’24” até o marco M-105, de coordenada N = 
9.815.481,54m e E = 762.441,78m; 255,74 m e azimute plano 235°21’31” 
até o marco M-106, de coordenada N = 9.815.336,17m e E = 762.231,38m; 
1.052,27 m e azimute plano 143°13’39” até o marco M-107, de coordena-
da N = 9.814.493,28m e E = 762.861,31m; deste, segue pela faixa de 
domínio pela Margem direita (sentido Nordeste/Sudoeste) da rodovia Es-
tadual Pa-151, com a seguinte distância 232,00 m e azimute plano 
236°26’07” até o marco M-108, de coordenada N = 9.814.365,01m e E = 
762.667,99m; 43,89 m e azimute plano 236°25’46” até o marco M-109, de 
coordenada N = 9.814.340,74m e E = 762.631,42m; 96,26 m e azimute 
plano 236°33’21” até o marco M-110, de coordenada N = 9.814.287,69m 
e E = 762.551,10m; 406,97 m e azimute plano 236°33’09” até o marco 
M-111, de coordenada N = 9.814.063,38m e E = 762.211,53m; 49,77 m 
e azimute plano 236°33’21” até o marco M-112, de coordenada N = 
9.814.035,95m e E = 762.170,00m; 0,19 m e azimute plano 235°29’29” 
até o marco M-113, de coordenada N = 9.814.035,84m e E = 762.169,84m; 
46,92 m e azimute plano 236°00’31” até o marco M-114, de coordenada N 
= 9.814.009,61m e E = 762.130,94m; 431,03 m e azimute plano 
236°00’27” até o marco M-115, de coordenada N = 9.813.768,63m e E = 
761.773,57m; 23,61 m e azimute plano 236°00’50” até o marco M-116, de 
coordenada N = 9.813.755,43m e E = 761.753,99m; 52,43 m e azimute 
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plano 236°31’20” até o marco M-117, de coordenada N = 9.813.726,51m 
e E = 761.710,26m; 348,43 m e azimute plano 236°31’13” até o marco 
M-118, de coordenada N = 9.813.534,30m e E = 761.419,64m; 162,65 m 
e azimute plano 236°36’25” até o marco M-119, de coordenada N = 
9.813.444,78m e E = 761.283,84m; 80,95 m e azimute plano 236°36’37” 
até o marco M-120, de coordenada N = 9.813.400,23m e E = 761.216,25m; 
236,21 m e azimute plano 236°36’31” até o marco M-121, de coordenada 
N = 9.813.270,23m e E = 761.019,03m; 65,02 m e azimute plano 
236°19’11” até o marco M-122, de coordenada N = 9.813.234,17m e E = 
760.964,92m; 212,92 m e azimute plano 236°19’51” até o marco M-123, 
de coordenada N = 9.813.116,13m e E = 760.787,72m; 171,61 m e 
azimute plano 236°19’39” até o marco M-124, de coordenada N = 
9.813.020,98m e E = 760.644,90m; 209,55 m e azimute plano 236°30’20” 
até o marco M-125, de coordenada N = 9.812.905,34m e E = 760.470,15m; 
3,38 m e azimute plano 236°27’03” até o marco M-126, de coordenada N 
= 9.812.903,47m e E = 760.467,33m; 19,46 m e azimute plano 236°31’50” 
até o marco M-127, de coordenada N = 9.812.892,74m e E = 760.451,10m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido Sudeste/
Noroeste) da Estrada distrital Sem denominação, com a seguinte distância 
0,94 m e azimute plano 318°28’06” até o marco M-128, de coordenada N 
= 9.812.893,44m e E = 760.450,48m; 0,54 m e azimute plano 318°00’46” 
até o marco M-129, de coordenada N = 9.812.893,84m e E = 760.450,12m; 
0,54 m e azimute plano 311°59’14” até o marco M-130, de coordenada N 
= 9.812.894,20m e E = 760.449,72m; 0,31 m e azimute plano 308°22’03” 
até o marco M-131, de coordenada N = 9.812.894,39m e E = 760.449,48m; 
24,20 m e azimute plano 307°33’41” até o marco M-132, de coordenada N 
= 9.812.909,14m e E = 760.430,30m; 0,87 m e azimute plano 304°14’15” 
até o marco M-133, de coordenada N = 9.812.909,63m e E = 760.429,58m; 
6,63 m e azimute plano 300°25’50” até o marco M-134, de coordenada N 
= 9.812.912,99m e E = 760.423,86m; 11,07 m e azimute plano 300°27’28” 
até o marco M-135, de coordenada N = 9.812.918,60m e E = 760.414,32m; 
13,61 m e azimute plano 300°27’56” até o marco M-136, de coordenada N 
= 9.812.925,50m e E = 760.402,59m; 0,05 m e azimute plano 306°52’12” 
até o marco M-137, de coordenada N = 9.812.925,53m e E = 760.402,55m; 
0,47 m e azimute plano 298°13’02” até o marco M-138, de coordenada N 
= 9.812.925,75m e E = 760.402,14m; 22,02 m e azimute plano 296°15’03” 
até o marco M-139, de coordenada N = 9.812.935,49m e E = 760.382,39m; 
37,05 m e azimute plano 298°01’27” até o marco M-140, de coordenada N 
= 9.812.952,90m e E = 760.349,68m; 0,42 m e azimute plano 296°33’54” 
até o marco M-141, de coordenada N = 9.812.953,09m e E = 760.349,30m; 
14,06 m e azimute plano 294°35’45” até o marco M-142, de coordenada N 
= 9.812.958,94m e E = 760.336,52m; 11,51 m e azimute plano 294°39’00” 
até o marco M-143, de coordenada N = 9.812.963,74m e E = 760.326,06m; 
9,48 m e azimute plano 294°33’51” até o marco M-144, de coordenada N 
= 9.812.967,68m e E = 760.317,44m; 0,56 m e azimute plano 293°20’03” 
até o marco M-145, de coordenada N = 9.812.967,90m e E = 760.316,93m; 
6,91 m e azimute plano 289°58’59” até o marco M-146, de coordenada N 
= 9.812.970,26m e E = 760.310,44m; 19,97 m e azimute plano 293°40’37” 
até o marco M-147, de coordenada N = 9.812.978,28m e E = 760.292,15m; 
48,22 m e azimute plano 296°09’02” até o marco M-148, de coordenada N 
= 9.812.999,53m e E = 760.248,87m; 33,19 m e azimute plano 300°30’18” 
até o marco M-149, de coordenada N = 9.813.016,38m e E = 760.220,27m; 
8,37 m e azimute plano 303°09’31” até o marco M-150, de coordenada N 
= 9.813.020,96m e E = 760.213,26m; 7,09 m e azimute plano 303°15’52” 
até o marco M-151, de coordenada N = 9.813.024,85m e E = 760.207,33m; 
10,45 m e azimute plano 303°10’24” até o marco M-152, de coordenada N 
= 9.813.030,57m e E = 760.198,58m; 0,22 m e azimute plano 302°16’32” 
até o marco M-153, de coordenada N = 9.813.030,69m e E = 760.198,39m; 
19,06 m e azimute plano 301°22’16” até o marco M-154, de coordenada N 
= 9.813.040,61m e E = 760.182,12m; 0,07 m e azimute plano 303°41’24” 
até o marco M-155, de coordenada N = 9.813.040,65m e E = 760.182,06m; 
21,72 m e azimute plano 300°46’09” até o marco M-156, de coordenada N 
= 9.813.051,76m e E = 760.163,40m; 0,09 m e azimute plano 305°32’16” 
até o marco M-157, de coordenada N = 9.813.051,81m e E = 760.163,33m; 
0,61 m e azimute plano 297°24’27” até o marco M-158, de coordenada N 
= 9.813.052,09m e E = 760.162,79m; 0,63 m e azimute plano 292°28’46” 
até o marco M-159, de coordenada N = 9.813.052,33m e E = 760.162,21m; 
54,87 m e azimute plano 289°52’53” até o marco M-160, de coordenada N 
= 9.813.070,99m e E = 760.110,61m; 46,21 m e azimute plano 289°49’23” 
até o marco M-161, de coordenada N = 9.813.086,66m e E = 760.067,14m; 
30,46 m e azimute plano 289°50’42” até o marco M-162, de coordenada N 
= 9.813.097,00m e E = 760.038,49m; 15,02 m e azimute plano 298°47’03” 
até o marco M-163, de coordenada N = 9.813.104,23m e E = 760.025,33m; 
47,47 m e azimute plano 298°49’00” até o marco M-164, de coordenada N 
= 9.813.127,11m e E = 759.983,74m; 49,34 m e azimute plano 304°57’21” 
até o marco M-165, de coordenada N = 9.813.155,38m e E = 759.943,30m; 
60,41 m e azimute plano 307°32’29” até o marco M-166, de coordenada N 
= 9.813.192,19m e E = 759.895,40m; 0,37 m e azimute plano 306°15’14” 
até o marco M-167, de coordenada N = 9.813.192,41m e E = 759.895,10m; 
46,23 m e azimute plano 304°30’17” até o marco M-168, de coordenada N 
= 9.813.218,60m e E = 759.857,00m; 0,31 m e azimute plano 303°10’43” 
até o marco M-169, de coordenada N = 9.813.218,77m e E = 759.856,74m; 
54,73 m e azimute plano 301°58’16” até o marco M-170, de coordenada N 
= 9.813.247,75m e E = 759.810,31m; 0,23 m e azimute plano 298°48’39” 
até o marco M-171, de coordenada N = 9.813.247,86m e E = 759.810,11m; 
0,24 m e azimute plano 299°44’42” até o marco M-172, de coordenada N 
= 9.813.247,98m e E = 759.809,90m; 44,85 m e azimute plano 298°06’28” 
até o marco M-173, de coordenada N = 9.813.269,11m e E = 759.770,34m; 
1,44 m e azimute plano 297°48’51” até o marco M-174, de coordenada N 
= 9.813.269,78m e E = 759.769,07m; 43,24 m e azimute plano 298°58’39” 
até o marco M-175, de coordenada N = 9.813.290,73m e E = 759.731,24m; 
11,60 m e azimute plano 298°58’23” até o marco M-176, de coordenada N 

= 9.813.296,35m e E = 759.721,09m; 0,16 m e azimute plano 299°44’42” 
até o marco M-177, de coordenada N = 9.813.296,43m e E = 759.720,95m; 
74,19 m e azimute plano 297°39’36” até o marco M-178, de coordenada N 
= 9.813.330,87m e E = 759.655,24m; 45,61 m e azimute plano 300°42’11” 
até o marco M-179, de coordenada N = 9.813.354,16m e E = 759.616,02m; 
36,78 m e azimute plano 314°09’07” até o marco M-180, de coordenada N 
= 9.813.379,78m e E = 759.589,63m; 0,21 m e azimute plano 311°11’09” 
até o marco M-181, de coordenada N = 9.813.379,92m e E = 759.589,47m; 
44,10 m e azimute plano 312°27’17” até o marco M-182, de coordenada N 
= 9.813.409,69m e E = 759.556,93m; 0,24 m e azimute plano 311°38’01” 
até o marco M-183, de coordenada N = 9.813.409,85m e E = 759.556,75m; 
13,08 m e azimute plano 310°24’41” até o marco M-184, de coordenada N 
= 9.813.418,33m e E = 759.546,79m; 15,08 m e azimute plano 310°25’42” 
até o marco M-185, de coordenada N = 9.813.428,11m e E = 759.535,31m; 
0,04 m e azimute plano 315°00’00” até o marco M-186, de coordenada N 
= 9.813.428,14m e E = 759.535,28m; 0,39 m e azimute plano 307°44’48” 
até o marco M-187, de coordenada N = 9.813.428,38m e E = 759.534,97m; 
23,81 m e azimute plano 306°52’29” até o marco M-188, de coordenada N 
= 9.813.442,67m e E = 759.515,92m; 0,83 m e azimute plano 303°41’24” 
até o marco M-189, de coordenada N = 9.813.443,13m e E = 759.515,23m; 
0,75 m e azimute plano 296°54’22” até o marco M-190, de coordenada N 
= 9.813.443,47m e E = 759.514,56m; 52,95 m e azimute plano 293°52’25” 
até o marco M-191, de coordenada N = 9.813.464,90m e E = 759.466,14m; 
0,34 m e azimute plano 292°45’04” até o marco M-192, de coordenada N 
= 9.813.465,03m e E = 759.465,83m; 58,31 m e azimute plano 291°09’06” 
até o marco M-193, de coordenada N = 9.813.486,07m e E = 759.411,45m; 
51,02 m e azimute plano 290°58’17” até o marco M-194, de coordenada N 
= 9.813.504,33m e E = 759.363,81m; 0,11 m e azimute plano 291°48’05” 
até o marco M-195, de coordenada N = 9.813.504,37m e E = 759.363,71m; 
0,23 m e azimute plano 287°39’00” até o marco M-196, de coordenada N 
= 9.813.504,44m e E = 759.363,49m; 17,84 m e azimute plano 288°13’18” 
até o marco M-197, de coordenada N = 9.813.510,02m e E = 759.346,54m; 
12,62 m e azimute plano 288°11’27” até o marco M-198, de coordenada N 
= 9.813.513,96m e E = 759.334,55m; 24,69 m e azimute plano 288°42’50” 
até o marco M-199, de coordenada N = 9.813.521,88m e E = 759.311,17m; 
0,53 m e azimute plano 286°23’22” até o marco M-200, de coordenada N 
= 9.813.522,03m e E = 759.310,66m; 0,53 m e azimute plano 282°59’41” 
até o marco M-201, de coordenada N = 9.813.522,15m e E = 759.310,14m; 
0,47 m e azimute plano 277°16’30” até o marco M-202, de coordenada N 
= 9.813.522,21m e E = 759.309,67m; 0,48 m e azimute plano 274°45’49” 
até o marco M-203, de coordenada N = 9.813.522,25m e E = 759.309,19m; 
20,26 m e azimute plano 272°14’07” até o marco M-204, de coordenada N 
= 9.813.523,04m e E = 759.288,95m; 0,26 m e azimute plano 272°12’09” 
até o marco M-205, de coordenada N = 9.813.523,05m e E = 759.288,69m; 
0,62 m e azimute plano 267°13’47” até o marco M-206, de coordenada N 
= 9.813.523,02m e E = 759.288,07m; 27,48 m e azimute plano 265°01’55” 
até o marco M-207, de coordenada N = 9.813.520,64m e E = 759.260,69m; 
0,42 m e azimute plano 263°12’40” até o marco M-208, de coordenada N 
= 9.813.520,59m e E = 759.260,27m; 26,80 m e azimute plano 261°37’52” 
até o marco M-209, de coordenada N = 9.813.516,69m e E = 759.233,76m; 
40,50 m e azimute plano 269°26’54” até o marco M-210, de coordenada N 
= 9.813.516,30m e E = 759.193,26m; 62,46 m e azimute plano 274°18’56” 
até o marco M-211, de coordenada N = 9.813.521,00m e E = 759.130,98m; 
31,23 m e azimute plano 282°50’21” até o marco M-212, de coordenada N 
= 9.813.527,94m e E = 759.100,53m; 29,73 m e azimute plano 289°36’40” 
até o marco M-213, de coordenada N = 9.813.537,92m e E = 759.072,52m; 
34,04 m e azimute plano 299°29’40” até o marco M-214, de coordenada N 
= 9.813.554,68m e E = 759.042,89m; 0,24 m e azimute plano 299°44’42” 
até o marco M-215, de coordenada N = 9.813.554,80m e E = 759.042,68m; 
40,16 m e azimute plano 297°34’23” até o marco M-216, de coordenada N 
= 9.813.573,39m e E = 759.007,08m; 32,76 m e azimute plano 299°39’21” 
até o marco M-217, de coordenada N = 9.813.589,60m e E = 758.978,61m; 
0,38 m e azimute plano 298°36’38” até o marco M-218, de coordenada N 
= 9.813.589,78m e E = 758.978,28m; 23,20 m e azimute plano 296°33’14” 
até o marco M-219, de coordenada N = 9.813.600,15m e E = 758.957,53m; 
25,49 m e azimute plano 309°03’36” até o marco M-220, de coordenada N 
= 9.813.616,21m e E = 758.937,74m; 22,30 m e azimute plano 322°32’39” 
até o marco M-221, de coordenada N = 9.813.633,91m e E = 758.924,18m; 
20,33 m e azimute plano 328°40’43” até o marco M-222, de coordenada N 
= 9.813.651,28m e E = 758.913,61m; 23,08 m e azimute plano 339°25’46” 
até o marco M-223, de coordenada N = 9.813.672,89m e E = 758.905,50m; 
0,57 m e azimute plano 337°27’25” até o marco M-224, de coordenada N 
= 9.813.673,42m e E = 758.905,28m; 0,56 m e azimute plano 332°31’32” 
até o marco M-225, de coordenada N = 9.813.673,92m e E = 758.905,02m; 
0,20 m e azimute plano 329°32’04” até o marco M-226, de coordenada N 
= 9.813.674,09m e E = 758.904,92m; 20,49 m e azimute plano 328°27’04” 
até o marco M-227, de coordenada N = 9.813.691,55m e E = 758.894,20m; 
0,33 m e azimute plano 327°15’53” até o marco M-228, de coordenada N 
= 9.813.691,83m e E = 758.894,02m; 22,57 m e azimute plano 325°45’39” 
até o marco M-229, de coordenada N = 9.813.710,49m e E = 758.881,32m; 
0,69 m e azimute plano 322°38’00” até o marco M-230, de coordenada N 
= 9.813.711,04m e E = 758.880,90m; 0,30 m e azimute plano 318°59’27” 
até o marco M-231, de coordenada N = 9.813.711,27m e E = 758.880,70m; 
31,19 m e azimute plano 317°35’08” até o marco M-232, de coordenada N 
= 9.813.734,30m e E = 758.859,66m; 30,88 m e azimute plano 317°18’34” 
até o marco M-233, de coordenada N = 9.813.757,00m e E = 758.838,72m; 
17,70 m e azimute plano 317°18’45” até o marco M-234, de coordenada N 
= 9.813.770,01m e E = 758.826,72m; 29,35 m e azimute plano 317°49’53” 
até o marco M-235, de coordenada N = 9.813.791,76m e E = 758.807,02m; 
44,51 m e azimute plano 317°49’55” até o marco M-236, de coordenada N 
= 9.813.824,75m e E = 758.777,14m; 0,21 m e azimute plano 316°58’30” 
até o marco M-237, de coordenada N = 9.813.824,90m e E = 758.777,00m; 
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39,06 m e azimute plano 316°12’49” até o marco M-238, de coordenada N 
= 9.813.853,10m e E = 758.749,97m; 27,84 m e azimute plano 324°33’46” 
até o marco M-239, de coordenada N = 9.813.875,78m e E = 758.733,83m; 
33,10 m e azimute plano 331°00’40” até o marco M-240, de coordenada N 
= 9.813.904,73m e E = 758.717,79m; 19,26 m e azimute plano 332°24’38” 
até o marco M-241, de coordenada N = 9.813.921,80m e E = 758.708,87m; 
45,78 m e azimute plano 338°16’56” até o marco M-242, de coordenada N 
= 9.813.964,33m e E = 758.691,93m; 0,07 m e azimute plano 344°03’17” 
até o marco M-243, de coordenada N = 9.813.964,40m e E = 758.691,91m; 
57,49 m e azimute plano 337°40’56” até o marco M-244, de coordenada N 
= 9.814.017,58m e E = 758.670,08m; 0,05 m e azimute plano 338°11’55” 
até o marco M-245, de coordenada N = 9.814.017,63m e E = 758.670,06m; 
40,02 m e azimute plano 337°14’49” até o marco M-246, de coordenada N 
= 9.814.054,54m e E = 758.654,58m; 0,87 m e azimute plano 333°26’06” 
até o marco M-247, de coordenada N = 9.814.055,32m e E = 758.654,19m; 
0,28 m e azimute plano 327°59’41” até o marco M-248, de coordenada N 
= 9.814.055,56m e E = 758.654,04m; 12,38 m e azimute plano 327°46’26” 
até o marco M-249, de coordenada N = 9.814.066,03m e E = 758.647,44m; 
39,71 m e azimute plano 327°46’00” até o marco M-250, de coordenada N 
= 9.814.099,62m e E = 758.626,26m; 0,15 m e azimute plano 328°23’33” 
até o marco M-251, de coordenada N = 9.814.099,75m e E = 758.626,18m; 
70,44 m e azimute plano 326°28’53” até o marco M-252, de coordenada N 
= 9.814.158,48m e E = 758.587,28m; 0,30 m e azimute plano 327°22’51” 
até o marco M-253, de coordenada N = 9.814.158,73m e E = 758.587,12m; 
1,30 m e azimute plano 323°44’46” até o marco M-254, de coordenada N 
= 9.814.159,78m e E = 758.586,35m; 55,53 m e azimute plano 324°05’30” 
até o marco M-255, de coordenada N = 9.814.204,76m e E = 758.553,78m; 
0,51 m e azimute plano 322°13’28” até o marco M-256, de coordenada N 
= 9.814.205,16m e E = 758.553,47m; 23,35 m e azimute plano 319°48’40” 
até o marco M-257, de coordenada N = 9.814.223,00m e E = 758.538,40m; 
76,47 m e azimute plano 320°27’54” até o marco M-258, de coordenada N 
= 9.814.281,98m e E = 758.489,72m; 90,33 m e azimute plano 323°13’03” 
até o marco M-259, de coordenada N = 9.814.354,33m e E = 758.435,63m; 
86,16 m e azimute plano 324°40’19” até o marco M-260, de coordenada N 
= 9.814.424,62m e E = 758.385,81m; 14,84 m e azimute plano 326°22’27” 
até o marco M-261, de coordenada N = 9.814.436,98m e E = 758.377,59m; 
43,61 m e azimute plano 326°23’24” até o marco M-262, de coordenada N 
= 9.814.473,30m e E = 758.353,45m; 5,38 m e azimute plano 326°27’28” 
até o marco M-263, de coordenada N = 9.814.477,78m e E = 758.350,48m; 
0,70 m e azimute plano 323°07’48” até o marco M-264, de coordenada N 
= 9.814.478,34m e E = 758.350,06m; 47,00 m e azimute plano 320°42’57” 
até o marco M-265, de coordenada N = 9.814.514,72m e E = 758.320,30m; 
0,08 m e azimute plano 320°11’40” até o marco M-266, de coordenada N 
= 9.814.514,78m e E = 758.320,25m; 0,68 m e azimute plano 317°23’09” 
até o marco M-267, de coordenada N = 9.814.515,28m e E = 758.319,79m; 
29,23 m e azimute plano 314°31’44” até o marco M-268, de coordenada N 
= 9.814.535,78m e E = 758.298,95m; 0,54 m e azimute plano 312°46’08” 
até o marco M-269, de coordenada N = 9.814.536,15m e E = 758.298,55m; 
0,37 m e azimute plano 308°25’05” até o marco M-270, de coordenada N 
= 9.814.536,38m e E = 758.298,26m; 40,61 m e azimute plano 307°03’12” 
até o marco M-271, de coordenada N = 9.814.560,85m e E = 758.265,85m; 
0,85 m e azimute plano 303°30’12” até o marco M-272, de coordenada N 
= 9.814.561,32m e E = 758.265,14m; 0,34 m e azimute plano 299°32’20” 
até o marco M-273, de coordenada N = 9.814.561,49m e E = 758.264,84m; 
14,16 m e azimute plano 297°17’21” até o marco M-274, de coordenada N 
= 9.814.567,98m e E = 758.252,26m; 9,66 m e azimute plano 297°13’41” 
até o marco M-275, de coordenada N = 9.814.572,40m e E = 758.243,67m; 
0,55 m e azimute plano 295°38’28” até o marco M-276, de coordenada N 
= 9.814.572,64m e E = 758.243,17m; 37,65 m e azimute plano 292°43’52” 
até o marco M-277, de coordenada N = 9.814.587,19m e E = 758.208,44m; 
0,34 m e azimute plano 290°33’22” até o marco M-278, de coordenada N 
= 9.814.587,31m e E = 758.208,12m; 40,80 m e azimute plano 289°45’14” 
até o marco M-279, de coordenada N = 9.814.601,10m e E = 758.169,72m; 
17,26 m e azimute plano 295°10’10” até o marco M-280, de coordenada N 
= 9.814.608,44m e E = 758.154,10m; 6,53 m e azimute plano 295°06’44” 
até o marco M-281, de coordenada N = 9.814.611,21m e E = 758.148,19m; 
0,62 m e azimute plano 292°50’01” até o marco M-282, de coordenada N 
= 9.814.611,45m e E = 758.147,62m; 0,58 m e azimute plano 288°07’19” 
até o marco M-283, de coordenada N = 9.814.611,63m e E = 758.147,07m; 
0,56 m e azimute plano 282°18’29” até o marco M-284, de coordenada N 
= 9.814.611,75m e E = 758.146,52m; 9,25 m e azimute plano 280°46’32” 
até o marco M-285, de coordenada N = 9.814.613,48m e E = 758.137,43m; 
0,84 m e azimute plano 280°14’39” até o marco M-286, de coordenada N 
= 9.814.613,63m e E = 758.136,60m; 4,31 m e azimute plano 280°50’25” 
até o marco M-287, de coordenada N = 9.814.614,44m e E = 758.132,37m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido Sul/Nor-
te) do ramal Sem denominação, com a seguinte distância 2,85 m e azimu-
te plano 0°00’00” até o marco M-288, de coordenada N = 9.814.617,29m 
e E = 758.132,37m; 11,07 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-289, 
de coordenada N = 9.814.628,36m e E = 758.132,37m; 0,19 m e azimute 
plano 0°00’00” até o marco M-290, de coordenada N = 9.814.628,55m e E 
= 758.132,37m; 1,86 m e azimute plano 358°27’37” até o marco M-291, 
de coordenada N = 9.814.630,41m e E = 758.132,32m; 2,43 m e azimute 
plano 358°21’00” até o marco M-292, de coordenada N = 9.814.632,84m 
e E = 758.132,25m; 7,35 m e azimute plano 358°26’29” até o marco 
M-293, de coordenada N = 9.814.640,19m e E = 758.132,05m; 13,11 m 
e azimute plano 2°42’35” até o marco M-294, de coordenada N = 
9.814.653,29m e E = 758.132,67m; 17,82 m e azimute plano 11°17’50” 
até o marco M-295, de coordenada N = 9.814.670,76m e E = 758.136,16m; 
13,50 m e azimute plano 14°48’30” até o marco M-296, de coordenada N 
= 9.814.683,81m e E = 758.139,61m; 10,43 m e azimute plano 14°46’58” 
até o marco M-297, de coordenada N = 9.814.693,89m e E = 758.142,27m; 

24,05 m e azimute plano 22°46’46” até o marco M-298, de coordenada N 
= 9.814.716,06m e E = 758.151,58m; 46,59 m e azimute plano 26°23’40” 
até o marco M-299, de coordenada N = 9.814.757,79m e E = 758.172,29m; 
36,90 m e azimute plano 27°42’39” até o marco M-300, de coordenada N 
= 9.814.790,46m e E = 758.189,45m; 0,14 m e azimute plano 24°46’31” 
até o marco M-301, de coordenada N = 9.814.790,59m e E = 758.189,51m; 
21,31 m e azimute plano 26°33’54” até o marco M-302, de coordenada N 
= 9.814.809,65m e E = 758.199,04m; 12,67 m e azimute plano 26°35’07” 
até o marco M-303, de coordenada N = 9.814.820,98m e E = 758.204,71m; 
56,84 m e azimute plano 27°09’04” até o marco M-304, de coordenada N 
= 9.814.871,56m e E = 758.230,65m; 29,25 m e azimute plano 27°09’07” 
até o marco M-305, de coordenada N = 9.814.897,59m e E = 758.244,00m; 
70,92 m e azimute plano 28°49’12” até o marco M-306, de coordenada N 
= 9.814.959,73m e E = 758.278,19m; 39,21 m e azimute plano 34°05’43” 
até o marco M-307, de coordenada N = 9.814.992,20m e E = 758.300,17m; 
0,07 m e azimute plano 33°41’24” até o marco M-308, de coordenada N = 
9.814.992,26m e E = 758.300,21m; 60,44 m e azimute plano 33°31’19” 
até o marco M-309, de coordenada N = 9.815.042,65m e E = 758.333,59m; 
27,89 m e azimute plano 44°03’20” até o marco M-310, de coordenada N 
= 9.815.062,69m e E = 758.352,98m; 0,27 m e azimute plano 41°59’14” 
até o marco M-311, de coordenada N = 9.815.062,89m e E = 758.353,16m; 
18,09 m e azimute plano 41°53’10” até o marco M-312, de coordenada N 
= 9.815.076,36m e E = 758.365,24m; 7,67 m e azimute plano 41°52’54” 
até o marco M-313, de coordenada N = 9.815.082,07m e E = 758.370,36m; 
0,23 m e azimute plano 41°25’25” até o marco M-314, de coordenada N = 
9.815.082,24m e E = 758.370,51m; 0,59 m e azimute plano 37°27’02” até 
o marco M-315, de coordenada N = 9.815.082,71m e E = 758.370,87m; 
0,59 m e azimute plano 33°08’49” até o marco M-316, de coordenada N = 
9.815.083,20m e E = 758.371,19m; 17,65 m e azimute plano 30°24’05” 
até o marco M-317, de coordenada N = 9.815.098,42m e E = 758.380,12m; 
0,04 m e azimute plano 33°41’24” até o marco M-318, de coordenada N = 
9.815.098,45m e E = 758.380,14m; 0,61 m e azimute plano 27°24’27” até 
o marco M-319, de coordenada N = 9.815.098,99m e E = 758.380,42m; 
0,62 m e azimute plano 22°50’01” até o marco M-320, de coordenada N = 
9.815.099,56m e E = 758.380,66m; 0,50 m e azimute plano 17°21’14” até 
o marco M-321, de coordenada N = 9.815.100,04m e E = 758.380,81m; 
0,51 m e azimute plano 13°29’45” até o marco M-322, de coordenada N = 
9.815.100,54m e E = 758.380,93m; 17,86 m e azimute plano 11°45’23” 
até o marco M-323, de coordenada N = 9.815.118,03m e E = 758.384,57m; 
21,38 m e azimute plano 12°20’24” até o marco M-324, de coordenada N 
= 9.815.138,92m e E = 758.389,14m; 3,29 m e azimute plano 12°28’20” 
até o marco M-325, de coordenada N = 9.815.142,13m e E = 758.389,85m; 
0,28 m e azimute plano 10°07’29” até o marco M-326, de coordenada N = 
9.815.142,41m e E = 758.389,90m; 0,40 m e azimute plano 8°31’51” até 
o marco M-327, de coordenada N = 9.815.142,81m e E = 758.389,96m; 
30,92 m e azimute plano 6°44’28” até o marco M-328, de coordenada N = 
9.815.173,52m e E = 758.393,59m; 32,64 m e azimute plano 7°34’09” até 
o marco M-329, de coordenada N = 9.815.205,88m e E = 758.397,89m; 
0,46 m e azimute plano 4°58’11” até o marco M-330, de coordenada N = 
9.815.206,34m e E = 758.397,93m; 0,45 m e azimute plano 2°32’41” até 
o marco M-331, de coordenada N = 9.815.206,79m e E = 758.397,95m; 
0,48 m e azimute plano 357°36’51” até o marco M-332, de coordenada N 
= 9.815.207,27m e E = 758.397,93m; 0,47 m e azimute plano 355°08’08” 
até o marco M-333, de coordenada N = 9.815.207,74m e E = 758.397,89m; 
12,35 m e azimute plano 352°16’36” até o marco M-334, de coordenada N 
= 9.815.219,98m e E = 758.396,23m; 0,27 m e azimute plano 351°34’23” 
até o marco M-335, de coordenada N = 9.815.220,25m e E = 758.396,19m; 
0,60 m e azimute plano 347°34’27” até o marco M-336, de coordenada N 
= 9.815.220,84m e E = 758.396,06m; 0,62 m e azimute plano 343°02’02” 
até o marco M-337, de coordenada N = 9.815.221,43m e E = 758.395,88m; 
0,47 m e azimute plano 337°17’08” até o marco M-338, de coordenada N 
= 9.815.221,86m e E = 758.395,70m; 0,46 m e azimute plano 333°59’48” 
até o marco M-339, de coordenada N = 9.815.222,27m e E = 758.395,50m; 
17,90 m e azimute plano 332°29’25” até o marco M-340, de coordenada N 
= 9.815.238,15m e E = 758.387,23m; 0,30 m e azimute plano 331°41’57” 
até o marco M-341, de coordenada N = 9.815.238,41m e E = 758.387,09m; 
0,35 m e azimute plano 329°02’10” até o marco M-342, de coordenada N 
= 9.815.238,71m e E = 758.386,91m; 47,57 m e azimute plano 327°11’07” 
até o marco M-343, de coordenada N = 9.815.278,69m e E = 758.361,13m; 
26,83 m e azimute plano 327°50’59” até o marco M-344, de coordenada N 
= 9.815.301,41m e E = 758.346,85m; 19,57 m e azimute plano 335°29’26” 
até o marco M-345, de coordenada N = 9.815.319,22m e E = 758.338,73m; 
11,71 m e azimute plano 346°39’51” até o marco M-346, de coordenada N 
= 9.815.330,61m e E = 758.336,03m; 10,23 m e azimute plano 355°07’12” 
até o marco M-347, de coordenada N = 9.815.340,80m e E = 758.335,16m; 
7,65 m e azimute plano 9°28’29” até o marco M-348, de coordenada N = 
9.815.348,35m e E = 758.336,42m; 13,24 m e azimute plano 33°58’41” 
até o marco M-349, de coordenada N = 9.815.359,33m e E = 758.343,82m; 
2,30 m e azimute plano 34°02’05” até o marco M-350, de coordenada N = 
9.815.361,24m e E = 758.345,11m; 9,65 m e azimute plano 35°20’15” até 
o marco M-351, de coordenada N = 9.815.369,11m e E = 758.350,69m; 
0,64 m e azimute plano 32°11’45” até o marco M-352, de coordenada N = 
9.815.369,65m e E = 758.351,03m; 0,57 m e azimute plano 28°22’09” até 
o marco M-353, de coordenada N = 9.815.370,15m e E = 758.351,30m; 
0,56 m e azimute plano 22°55’56” até o marco M-354, de coordenada N = 
9.815.370,67m e E = 758.351,52m; 7,43 m e azimute plano 20°49’37” até 
o marco M-355, de coordenada N = 9.815.377,61m e E = 758.354,16m; 
0,10 m e azimute plano 23°57’45” até o marco M-356, de coordenada N = 
9.815.377,70m e E = 758.354,20m; 0,61 m e azimute plano 17°14’29” até 
o marco M-357, de coordenada N = 9.815.378,28m e E = 758.354,38m; 
0,61 m e azimute plano 12°13’30” até o marco M-358, de coordenada N = 
9.815.378,88m e E = 758.354,51m; 0,05 m e azimute plano 11°18’36” até 
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o marco M-359, de coordenada N = 9.815.378,93m e E = 758.354,52m; 
5,80 m e azimute plano 9°43’19” até o marco M-360, de coordenada N = 
9.815.384,65m e E = 758.355,50m; 7,78 m e azimute plano 9°41’32” até 
o marco M-361, de coordenada N = 9.815.392,32m e E = 758.356,81m; 
13,72 m e azimute plano 12°22’29” até o marco M-362, de coordenada N 
= 9.815.405,72m e E = 758.359,75m; 0,29 m e azimute plano 12°05’41” 
até o marco M-363, de coordenada N = 9.815.406,00m e E = 758.359,81m; 
0,62 m e azimute plano 7°28’18” até o marco M-364, de coordenada N = 
9.815.406,61m e E = 758.359,89m; 0,61 m e azimute plano 1°52’40” até 
o marco M-365, de coordenada N = 9.815.407,22m e E = 758.359,91m; 
0,61 m e azimute plano 358°07’20” até o marco M-366, de coordenada N 
= 9.815.407,83m e E = 758.359,89m; 0,61 m e azimute plano 352°24’19” 
até o marco M-367, de coordenada N = 9.815.408,43m e E = 758.359,81m; 
0,22 m e azimute plano 349°41’43” até o marco M-368, de coordenada N 
= 9.815.408,65m e E = 758.359,77m; 24,33 m e azimute plano 348°14’15” 
até o marco M-369, de coordenada N = 9.815.432,47m e E = 758.354,81m; 
0,56 m e azimute plano 345°27’56” até o marco M-370, de coordenada N 
= 9.815.433,01m e E = 758.354,67m; 25,85 m e azimute plano 343°38’26” 
até o marco M-371, de coordenada N = 9.815.457,81m e E = 758.347,39m; 
0,44 m e azimute plano 342°48’05” até o marco M-372, de coordenada N 
= 9.815.458,23m e E = 758.347,26m; 0,56 m e azimute plano 337°04’04” 
até o marco M-373, de coordenada N = 9.815.458,75m e E = 758.347,04m; 
0,56 m e azimute plano 333°26’06” até o marco M-374, de coordenada N 
= 9.815.459,25m e E = 758.346,79m; 15,06 m e azimute plano 330°49’51” 
até o marco M-375, de coordenada N = 9.815.472,40m e E = 758.339,45m; 
14,89 m e azimute plano 350°43’39” até o marco M-376, de coordenada N 
= 9.815.487,10m e E = 758.337,05m; 26,22 m e azimute plano 355°42’49” 
até o marco M-377, de coordenada N = 9.815.513,25m e E = 758.335,09m; 
0,69 m e azimute plano 352°27’38” até o marco M-378, de coordenada N 
= 9.815.513,93m e E = 758.335,00m; 0,19 m e azimute plano 351°01’39” 
até o marco M-379, de coordenada N = 9.815.514,12m e E = 758.334,97m; 
24,02 m e azimute plano 348°34’06” até o marco M-380, de coordenada N 
= 9.815.537,66m e E = 758.330,21m; 0,52 m e azimute plano 346°45’34” 
até o marco M-381, de coordenada N = 9.815.538,17m e E = 758.330,09m; 
0,52 m e azimute plano 341°55’00” até o marco M-382, de coordenada N 
= 9.815.538,66m e E = 758.329,93m; 0,27 m e azimute plano 338°11’55” 
até o marco M-383, de coordenada N = 9.815.538,91m e E = 758.329,83m; 
19,70 m e azimute plano 337°54’05” até o marco M-384, de coordenada N 
= 9.815.557,16m e E = 758.322,42m; 0,78 m e azimute plano 335°04’17” 
até o marco M-385, de coordenada N = 9.815.557,87m e E = 758.322,09m; 
14,44 m e azimute plano 331°33’15” até o marco M-386, de coordenada N 
= 9.815.570,57m e E = 758.315,21m; 0,19 m e azimute plano 332°06’10” 
até o marco M-387, de coordenada N = 9.815.570,74m e E = 758.315,12m; 
15,30 m e azimute plano 329°51’54” até o marco M-388, de coordenada N 
= 9.815.583,97m e E = 758.307,44m; 0,60 m e azimute plano 327°53’37” 
até o marco M-389, de coordenada N = 9.815.584,48m e E = 758.307,12m; 
0,61 m e azimute plano 322°22’26” até o marco M-390, de coordenada N 
= 9.815.584,96m e E = 758.306,75m; 0,81 m e azimute plano 316°29’40” 
até o marco M-391, de coordenada N = 9.815.585,55m e E = 758.306,19m; 
20,03 m e azimute plano 313°24’06” até o marco M-392, de coordenada N 
= 9.815.599,31m e E = 758.291,64m; 0,28 m e azimute plano 313°31’52” 
até o marco M-393, de coordenada N = 9.815.599,50m e E = 758.291,44m; 
12,59 m e azimute plano 311°04’13” até o marco M-394, de coordenada N 
= 9.815.607,77m e E = 758.281,95m; 3,90 m e azimute plano 311°02’52” 
até o marco M-395, de coordenada N = 9.815.610,33m e E = 758.279,01m; 
6,37 m e azimute plano 311°22’20” até o marco M-396, de coordenada N 
= 9.815.614,54m e E = 758.274,23m; 3,62 m e azimute plano 349°29’49” 
até o marco M-397, de coordenada N = 9.815.618,10m e E = 758.273,57m; 
6,26 m e azimute plano 9°28’39” até o marco M-398, de coordenada N = 
9.815.624,27m e E = 758.274,60m; 14,90 m e azimute plano 43°44’55” 
até o marco M-399, de coordenada N = 9.815.635,03m e E = 758.284,90m; 
21,67 m e azimute plano 46°27’30” até o marco M-400, de coordenada N 
= 9.815.649,96m e E = 758.300,61m; 27,79 m e azimute plano 47°19’07” 
até o marco M-401, de coordenada N = 9.815.668,80m e E = 758.321,04m; 
13,92 m e azimute plano 47°18’00” até o marco M-402, de coordenada N 
= 9.815.678,24m e E = 758.331,27m; 0,47 m e azimute plano 45°00’00” 
até o marco M-403, de coordenada N = 9.815.678,57m e E = 758.331,60m; 
34,86 m e azimute plano 43°27’56” até o marco M-404, de coordenada N 
= 9.815.703,87m e E = 758.355,58m; 24,95 m e azimute plano 45°44’49” 
até o marco M-405, de coordenada N = 9.815.721,28m e E = 758.373,45m; 
3,73 m e azimute plano 45°45’40” até o marco M-406, de coordenada N = 
9.815.723,88m e E = 758.376,12m; 0,20 m e azimute plano 45°00’00” até 
o marco M-407, de coordenada N = 9.815.724,02m e E = 758.376,26m; 
23,37 m e azimute plano 44°06’57” até o marco M-408, de coordenada N 
= 9.815.740,80m e E = 758.392,53m; 17,15 m e azimute plano 53°37’52” 
até o marco M-409, de coordenada N = 9.815.750,97m e E = 758.406,34m; 
18,17 m e azimute plano 69°48’34” até o marco M-410, de coordenada N 
= 9.815.757,24m e E = 758.423,39m; 0,13 m e azimute plano 67°22’48” 
até o marco M-411, de coordenada N = 9.815.757,29m e E = 758.423,51m; 
15,33 m e azimute plano 68°44’23” até o marco M-412, de coordenada N 
= 9.815.762,85m e E = 758.437,80m; 0,53 m e azimute plano 66°48’05” 
até o marco M-413, de coordenada N = 9.815.763,06m e E = 758.438,29m; 
0,53 m e azimute plano 62°56’58” até o marco M-414, de coordenada N = 
9.815.763,30m e E = 758.438,76m; 0,67 m e azimute plano 57°15’53” até 
o marco M-415, de coordenada N = 9.815.763,66m e E = 758.439,32m; 
9,74 m e azimute plano 54°36’46” até o marco M-416, de coordenada N = 
9.815.769,30m e E = 758.447,26m; 16,95 m e azimute plano 59°44’37” 
até o marco M-417, de coordenada N = 9.815.777,84m e E = 758.461,90m; 
19,17 m e azimute plano 77°57’27” até o marco M-418, de coordenada N 
= 9.815.781,84m e E = 758.480,65m; 0,73 m e azimute plano 75°01’06” 
até o marco M-419, de coordenada N = 9.815.782,03m e E = 758.481,36m; 
15,31 m e azimute plano 71°53’05” até o marco M-420, de coordenada N 

= 9.815.786,79m e E = 758.495,91m; 0,22 m e azimute plano 69°08’44” 
até o marco M-421, de coordenada N = 9.815.786,87m e E = 758.496,12m; 
0,49 m e azimute plano 68°37’46” até o marco M-422, de coordenada N = 
9.815.787,05m e E = 758.496,58m; 0,49 m e azimute plano 63°26’06” até 
o marco M-423, de coordenada N = 9.815.787,27m e E = 758.497,02m; 
19,16 m e azimute plano 62°02’37” até o marco M-424, de coordenada N 
= 9.815.796,25m e E = 758.513,94m; 25,06 m e azimute plano 62°21’04” 
até o marco M-425, de coordenada N = 9.815.807,88m e E = 758.536,14m; 
0,05 m e azimute plano 53°07’48” até o marco M-426, de coordenada N = 
9.815.807,91m e E = 758.536,18m; 27,84 m e azimute plano 61°59’56” 
até o marco M-427, de coordenada N = 9.815.820,98m e E = 758.560,76m; 
9,37 m e azimute plano 67°27’36” até o marco M-428, de coordenada N = 
9.815.824,57m e E = 758.569,41m; 24,02 m e azimute plano 67°27’00” 
até o marco M-429, de coordenada N = 9.815.833,78m e E = 758.591,59m; 
30,81 m e azimute plano 68°55’26” até o marco M-430, de coordenada N 
= 9.815.844,86m e E = 758.620,34m; 0,54 m e azimute plano 67°13’03” 
até o marco M-431, de coordenada N = 9.815.845,07m e E = 758.620,84m; 
0,55 m e azimute plano 61°33’25” até o marco M-432, de coordenada N = 
9.815.845,33m e E = 758.621,32m; 0,05 m e azimute plano 68°11’55” até 
o marco M-433, de coordenada N = 9.815.845,35m e E = 758.621,37m; 
23,01 m e azimute plano 59°34’43” até o marco M-434, de coordenada N 
= 9.815.857,00m e E = 758.641,21m; 0,63 m e azimute plano 57°19’10” 
até o marco M-435, de coordenada N = 9.815.857,34m e E = 758.641,74m; 
40,97 m e azimute plano 54°28’02” até o marco M-436, de coordenada N 
= 9.815.881,15m e E = 758.675,08m; 0,28 m e azimute plano 52°18’21” 
até o marco M-437, de coordenada N = 9.815.881,32m e E = 758.675,30m; 
35,83 m e azimute plano 52°11’58” até o marco M-438, de coordenada N 
= 9.815.903,28m e E = 758.703,61m; 0,10 m e azimute plano 53°07’48” 
até o marco M-439, de coordenada N = 9.815.903,34m e E = 758.703,69m; 
36,60 m e azimute plano 51°24’40” até o marco M-440, de coordenada N 
= 9.815.926,17m e E = 758.732,30m; 6,95 m e azimute plano 56°08’59” 
até o marco M-441, de coordenada N = 9.815.930,04m e E = 758.738,07m; 
30,33 m e azimute plano 56°12’00” até o marco M-442, de coordenada N 
= 9.815.946,91m e E = 758.763,27m; 0,54 m e azimute plano 54°50’01” 
até o marco M-443, de coordenada N = 9.815.947,22m e E = 758.763,71m; 
53,52 m e azimute plano 51°49’18” até o marco M-444, de coordenada N 
= 9.815.980,30m e E = 758.805,78m; 0,21 m e azimute plano 50°54’22” 
até o marco M-445, de coordenada N = 9.815.980,43m e E = 758.805,94m; 
0,08 m e azimute plano 50°11’40” até o marco M-446, de coordenada N = 
9.815.980,48m e E = 758.806,00m; 11,50 m e azimute plano 49°24’34” 
até o marco M-447, de coordenada N = 9.815.987,96m e E = 758.814,73m; 
34,48 m e azimute plano 49°26’44” até o marco M-448, de coordenada N 
= 9.816.010,38m e E = 758.840,93m; 0,51 m e azimute plano 46°35’28” 
até o marco M-449, de coordenada N = 9.816.010,73m e E = 758.841,30m; 
45,18 m e azimute plano 45°14’32” até o marco M-450, de coordenada N 
= 9.816.042,54m e E = 758.873,38m; 32,20 m e azimute plano 49°57’02” 
até o marco M-451, de coordenada N = 9.816.063,26m e E = 758.898,03m; 
0,59 m e azimute plano 47°43’35” até o marco M-452, de coordenada N = 
9.816.063,66m e E = 758.898,47m; 0,61 m e azimute plano 42°20’13” até 
o marco M-453, de coordenada N = 9.816.064,11m e E = 758.898,88m; 
0,27 m e azimute plano 38°59’28” até o marco M-454, de coordenada N = 
9.816.064,32m e E = 758.899,05m; 27,15 m e azimute plano 37°52’43” 
até o marco M-455, de coordenada N = 9.816.085,75m e E = 758.915,72m; 
0,48 m e azimute plano 35°40’35” até o marco M-456, de coordenada N = 
9.816.086,14m e E = 758.916,00m; 0,47 m e azimute plano 32°00’19” até 
o marco M-457, de coordenada N = 9.816.086,54m e E = 758.916,25m; 
0,76 m e azimute plano 27°14’07” até o marco M-458, de coordenada N = 
9.816.087,22m e E = 758.916,60m; 19,66 m e azimute plano 23°48’52” 
até o marco M-459, de coordenada N = 9.816.105,21m e E = 758.924,54m; 
0,46 m e azimute plano 21°34’17” até o marco M-460, de coordenada N = 
9.816.105,64m e E = 758.924,71m; 0,34 m e azimute plano 18°58’13” até 
o marco M-461, de coordenada N = 9.816.105,96m e E = 758.924,82m; 
29,33 m e azimute plano 17°16’25” até o marco M-462, de coordenada N 
= 9.816.133,97m e E = 758.933,53m; 52,14 m e azimute plano 17°59’12” 
até o marco M-463, de coordenada N = 9.816.183,56m e E = 758.949,63m; 
28,05 m e azimute plano 19°45’10” até o marco M-464, de coordenada N 
= 9.816.209,96m e E = 758.959,11m; 21,11 m e azimute plano 32°52’38” 
até o marco M-465, de coordenada N = 9.816.227,69m e E = 758.970,57m; 
40,43 m e azimute plano 32°53’03” até o marco M-466, de coordenada N 
= 9.816.261,64m e E = 758.992,52m; 7,77 m e azimute plano 33°24’14” 
até o marco M-467, de coordenada N = 9.816.268,13m e E = 758.996,80m; 
65,41 m e azimute plano 33°24’04” até o marco M-468, de coordenada N 
= 9.816.322,74m e E = 759.032,81m; 44,61 m e azimute plano 38°27’19” 
até o marco M-469, de coordenada N = 9.816.357,67m e E = 759.060,55m; 
21,28 m e azimute plano 55°21’15” até o marco M-470, de coordenada N 
= 9.816.369,77m e E = 759.078,06m; 7,40 m e azimute plano 55°18’00” 
até o marco M-471, de coordenada N = 9.816.373,98m e E = 759.084,14m; 
36,73 m e azimute plano 63°47’27” até o marco M-472, de coordenada N 
= 9.816.390,20m e E = 759.117,09m; 33,72 m e azimute plano 71°59’03” 
até o marco M-473, de coordenada N = 9.816.400,63m e E = 759.149,16m; 
0,23 m e azimute plano 72°21’00” até o marco M-474, de coordenada N = 
9.816.400,70m e E = 759.149,38m; 0,85 m e azimute plano 66°26’52” até 
o marco M-475, de coordenada N = 9.816.401,04m e E = 759.150,16m; 
21,06 m e azimute plano 63°07’51” até o marco M-476, de coordenada N 
= 9.816.410,56m e E = 759.168,95m; 0,37 m e azimute plano 60°38’32” 
até o marco M-477, de coordenada N = 9.816.410,74m e E = 759.169,27m; 
0,62 m e azimute plano 57°36’01” até o marco M-478, de coordenada N = 
9.816.411,07m e E = 759.169,79m; 0,61 m e azimute plano 52°22’26” até 
o marco M-479, de coordenada N = 9.816.411,44m e E = 759.170,27m; 
0,10 m e azimute plano 53°07’48” até o marco M-480, de coordenada N = 
9.816.411,50m e E = 759.170,35m; 24,23 m e azimute plano 49°16’04” 
até o marco M-481, de coordenada N = 9.816.427,31m e E = 759.188,71m; 
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42,93 m e azimute plano 64°06’56” até o marco M-482, de coordenada N 
= 9.816.446,05m e E = 759.227,33m; 5,26 m e azimute plano 64°12’50” 
até o marco M-483, de coordenada N = 9.816.448,34m e E = 759.232,07m; 
0,50 m e azimute plano 61°23’22” até o marco M-484, de coordenada N = 
9.816.448,58m e E = 759.232,51m; 0,07 m e azimute plano 63°26’06” até 
o marco M-485, de coordenada N = 9.816.448,61m e E = 759.232,57m; 
39,50 m e azimute plano 59°29’38” até o marco M-486, de coordenada N 
= 9.816.468,66m e E = 759.266,60m; 46,26 m e azimute plano 61°23’26” 
até o marco M-487, de coordenada N = 9.816.490,81m e E = 759.307,21m; 
58,66 m e azimute plano 62°02’45” até o marco M-488, de coordenada N 
= 9.816.518,31m e E = 759.359,03m; 51,64 m e azimute plano 62°10’46” 
até o marco M-489, de coordenada N = 9.816.542,41m e E = 759.404,70m; 
39,56 m e azimute plano 62°09’55” até o marco M-490, de coordenada N 
= 9.816.560,88m e E = 759.439,68m; 81,90 m e azimute plano 62°49’41” 
até o marco M-491, de coordenada N = 9.816.598,28m e E = 759.512,54m; 
29,79 m e azimute plano 62°49’58” até o marco M-492, de coordenada N 
= 9.816.611,88m e E = 759.539,04m; 66,77 m e azimute plano 64°26’53” 
até o marco M-493, de coordenada N = 9.816.640,68m e E = 759.599,28m; 
0,21 m e azimute plano 64°39’14” até o marco M-494, de coordenada N = 
9.816.640,77m e E = 759.599,47m; 66,79 m e azimute plano 62°42’08” 
até o marco M-495, de coordenada N = 9.816.671,40m e E = 759.658,82m; 
35,69 m e azimute plano 62°43’01” até o marco M-496, de coordenada N 
= 9.816.687,76m e E = 759.690,54m; 43,02 m e azimute plano 66°33’49” 
até o marco M-497, de coordenada N = 9.816.704,87m e E = 759.730,01m; 
0,79 m e azimute plano 63°45’31” até o marco M-498, de coordenada N = 
9.816.705,22m e E = 759.730,72m; 0,19 m e azimute plano 57°59’41” até 
o marco M-499, de coordenada N = 9.816.705,32m e E = 759.730,88m; 
39,98 m e azimute plano 58°30’46” até o marco M-500, de coordenada N 
= 9.816.726,20m e E = 759.764,97m; 37,31 m e azimute plano 59°19’05” 
até o marco M-501, de coordenada N = 9.816.745,24m e E = 759.797,06m; 
2,12 m e azimute plano 67°11’33” até o marco M-502, de coordenada N = 
9.816.746,06m e E = 759.799,01m; 24,41 m e azimute plano 67°10’28” 
até o marco M-503, de coordenada N = 9.816.755,53m e E = 759.821,51m; 
34,87 m e azimute plano 71°33’35” até o marco M-504, de coordenada N 
= 9.816.766,56m e E = 759.854,59m; 0,18 m e azimute plano 70°33’36” 
até o marco M-505, de coordenada N = 9.816.766,62m e E = 759.854,76m; 
0,44 m e azimute plano 68°40’56” até o marco M-506, de coordenada N = 
9.816.766,78m e E = 759.855,17m; 29,15 m e azimute plano 66°26’34” 
até o marco M-507, de coordenada N = 9.816.778,43m e E = 759.881,89m; 
0,78 m e azimute plano 63°26’06” até o marco M-508, de coordenada N = 
9.816.778,78m e E = 759.882,59m; 0,36 m e azimute plano 58°29’45” até 
o marco M-509, de coordenada N = 9.816.778,97m e E = 759.882,90m; 
21,06 m e azimute plano 57°05’41” até o marco M-510, de coordenada N 
= 9.816.790,41m e E = 759.900,58m; 68,12 m e azimute plano 63°08’43” 
até o marco M-511, de coordenada N = 9.816.821,18m e E = 759.961,35m; 
4,98 m e azimute plano 63°32’16” até o marco M-512, de coordenada N = 
9.816.823,40m e E = 759.965,81m; 40,78 m e azimute plano 63°34’23” 
até o marco M-513, de coordenada N = 9.816.841,55m e E = 760.002,33m; 
0,08 m e azimute plano 66°48’05” até o marco M-514, de coordenada N = 
9.816.841,58m e E = 760.002,40m; 55,61 m e azimute plano 62°57’04” 
até o marco M-515, de coordenada N = 9.816.866,87m e E = 760.051,93m; 
24,76 m e azimute plano 66°57’56” até o marco M-516, de coordenada N 
= 9.816.876,56m e E = 760.074,72m; 0,16 m e azimute plano 63°26’06” 
até o marco M-517, de coordenada N = 9.816.876,63m e E = 760.074,86m; 
21,20 m e azimute plano 65°41’01” até o marco M-518, de coordenada N 
= 9.816.885,36m e E = 760.094,18m; 0,39 m e azimute plano 64°05’37” 
até o marco M-519, de coordenada N = 9.816.885,53m e E = 760.094,53m; 
34,98 m e azimute plano 62°30’17” até o marco M-520, de coordenada N 
= 9.816.901,68m e E = 760.125,56m; 44,63 m e azimute plano 62°29’57” 
até o marco M-521, de coordenada N = 9.816.922,29m e E = 760.165,15m; 
34,75 m e azimute plano 62°56’27” até o marco M-522, de coordenada N 
= 9.816.938,10m e E = 760.196,10m; 75,10 m e azimute plano 62°56’13” 
até o marco M-523, de coordenada N = 9.816.972,27m e E = 760.262,98m; 
75,85 m e azimute plano 63°35’13” até o marco M-524, de coordenada N 
= 9.817.006,01m e E = 760.330,91m; 4,50 m e azimute plano 63°29’31” 
até o marco M-525, de coordenada N = 9.817.008,02m e E = 760.334,94m; 
50,95 m e azimute plano 71°34’07” até o marco M-526, de coordenada N 
= 9.817.024,13m e E = 760.383,28m; 33,28 m e azimute plano 71°34’14” 
até o marco M-527, de coordenada N = 9.817.034,65m e E = 760.414,85m; 
0,18 m e azimute plano 70°33’36” até o marco M-528, de coordenada N = 
9.817.034,71m e E = 760.415,02m; 0,54 m e azimute plano 68°11’55” até 
o marco M-529, de coordenada N = 9.817.034,91m e E = 760.415,52m; 
30,26 m e azimute plano 65°39’45” até o marco M-530, de coordenada N 
= 9.817.047,38m e E = 760.443,09m; 37,97 m e azimute plano 65°39’44” 
até o marco M-531, de coordenada N = 9.817.063,03m e E = 760.477,69m; 
0,18 m e azimute plano 67°37’12” até o marco M-532, de coordenada N = 
9.817.063,10m e E = 760.477,86m; 21,96 m e azimute plano 64°09’31” 
até o marco M-533, de coordenada N = 9.817.072,67m e E = 760.497,62m; 
1,61 m e azimute plano 77°46’50” até o marco M-534, de coordenada N = 
9.817.073,01m e E = 760.499,19m; 26,07 m e azimute plano 77°31’34” 
até o marco M-535, de coordenada N = 9.817.078,64m e E = 760.524,64m; 
28,15 m e azimute plano 88°01’30” até o marco M-536, de coordenada N 
= 9.817.079,61m e E = 760.552,77m; 0,16 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-537, de coordenada N = 9.817.079,61m e E = 760.552,93m; 
0,97 m e azimute plano 86°27’38” até o marco M-538, de coordenada N = 
9.817.079,67m e E = 760.553,90m; 1,00 m e azimute plano 87°08’15” até 
o marco M-539, de coordenada N = 9.817.079,72m e E = 760.554,90m; 
15,57 m e azimute plano 86°45’40” até o marco M-540, de coordenada N 
= 9.817.080,60m e E = 760.570,45m; 0,83 m e azimute plano 83°02’49” 
até o marco M-541, de coordenada N = 9.817.080,70m e E = 760.571,27m; 
0,26 m e azimute plano 79°06’52” até o marco M-542, de coordenada N = 
9.817.080,75m e E = 760.571,53m; 14,21 m e azimute plano 77°53’28” 

até o marco M-543, de coordenada N = 9.817.083,73m e E = 760.585,42m; 
0,47 m e azimute plano 76°33’05” até o marco M-544, de coordenada N = 
9.817.083,84m e E = 760.585,88m; 0,48 m e azimute plano 71°56’22” até 
o marco M-545, de coordenada N = 9.817.083,99m e E = 760.586,34m; 
0,61 m e azimute plano 67°40’17” até o marco M-546, de coordenada N = 
9.817.084,22m e E = 760.586,90m; 0,61 m e azimute plano 62°35’33” até 
o marco M-547, de coordenada N = 9.817.084,50m e E = 760.587,44m; 
0,85 m e azimute plano 56°29’48” até o marco M-548, de coordenada N = 
9.817.084,97m e E = 760.588,15m; 14,56 m e azimute plano 53°07’20” 
até o marco M-549, de coordenada N = 9.817.093,71m e E = 760.599,80m; 
11,22 m e azimute plano 58°24’21” até o marco M-550, de coordenada N 
= 9.817.099,59m e E = 760.609,36m; 8,45 m e azimute plano 58°23’49” 
até o marco M-551, de coordenada N = 9.817.104,02m e E = 760.616,56m; 
2,06 m e azimute plano 61°34’02” até o marco M-552, de coordenada N = 
9.817.105,00m e E = 760.618,37m; 2,04 m e azimute plano 61°18’00” até 
o marco M-553, de coordenada N = 9.817.105,98m e E = 760.620,16m; 
3,58 m e azimute plano 61°25’40” até o marco M-554, de coordenada N = 
9.817.107,69m e E = 760.623,30m; 1,95 m e azimute plano 61°27’36” até 
o marco M-555, de coordenada N = 9.817.108,62m e E = 760.625,01m;  
1,25 m e azimute plano 61°47’33” m até o marco M-001, ponto inicial da 
descrição deste perímetro.
todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir, de coordenada N m e E m, e encontram-se 
representadas no Sistema U t M, referenciadas ao Meridiano central nº 
51°00’, fuso -22, tendo como datum o SirGaS2000. todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U t M.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no Cartório de Registro de Imóveis.
iii – dEtErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao Cartório de Registro de Imóveis 
da comarca de Barcarena.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 668624
Portaria Nº 808 de 17 de JUNHo de 2021

o Presidente do instituto de terras do Pará – itErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de terras do Pará – itErPa é o Órgão execu-
tor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir às suas 
terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-lhe, assim, 
dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário e fun-
diário – dEaf, do itErPa, em conformidade com os dados e mapas cadastrais 
do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras devolutas lo-
calizadas no Município de Dom Eliseu, abrangendo uma área de 2.484,3446 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do itErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no itErPa sob o nº 2021/155650.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 2.484,3446 ha (dois mil, 
quatrocentos e oitenta e quatro hectares, trinta e quatro ares e quarenta 
e seis centiares), denominada GlEBa áGUa da lUZ – PartE f, localizada 
no Município Dom Eliseu, com limites, confrontações e demais especifi-
cações técnicas constantes no Memorial descritivo elaborado pelo itEr-
Pa, nos seguintes termos: Partindo do marco M-001, de coordenada N =  
9.536.492,98m e E = 194.699,69m; deste, segue pelos limites de Quem de 
direito, com a seguinte distância  67,99 m e azimute plano 230°42’21” até 
o marco M-002, de coordenada N = 9.536.449,92m e E = 194.647,07m; 
44,14 m e azimute plano 168°55’27” até o marco M-003, de coordena-
da N = 9.536.406,60m e E = 194.655,55m; 668,99 m e azimute plano 
267°46’52” até o marco M-004, de coordenada N = 9.536.380,70m e E = 
193.987,06m; 1.805,10 m e azimute plano 177°15’15” até o marco M-005, 
de coordenada N = 9.534.577,67m e E = 194.073,53m; 65,72 m e azimute 
plano 227°26’31” até o marco M-006, de coordenada N = 9.534.533,22m 
e E = 194.025,12m; 1.570,47 m e azimute plano 175°44’25” até o marco 
M-007, de coordenada N = 9.532.967,09m e E = 194.141,77m; deste, 
segue confrontando com o Imóvel Rural Fazenda Jatobá, com a seguinte 
distância  491,71 m e azimute plano 272°01’07” até o marco M-008, de 
coordenada N = 9.532.984,41m e E = 193.650,37m; 248,63 m e azimute 
plano 272°03’55” até o marco M-009, de coordenada N = 9.532.993,37m 
e E = 193.401,90m; 463,99 m e azimute plano 272°27’20” até o marco 
M-010, de coordenada N = 9.533.013,25m e E = 192.938,34m; deste, 
segue pelos limites da Gleba Estadual Surubiju - loteamento água da luz 
d, com a seguinte distância  2.502,88 m e azimute plano 269°48’59” até 
o marco M-011, de coordenada N = 9.533.005,23m e E = 190.435,47m; 
1,42 m e azimute plano 269°35’47” até o marco M-012, de coordena-
da N = 9.533.005,22m e E = 190.434,05m; 223,58 m e azimute plano 
158°21’36” até o marco M-013, de coordenada N = 9.532.797,40m e E = 
190.516,50m; 1.406,55 m e azimute plano 253°00’51” até o marco M-014, 
de coordenada N = 9.532.386,50m e E = 189.171,31m; deste, segue pelo 
limite de Quem de direito, com a seguinte distância  202,90 m e azimute 
plano 286°52’42” até o marco M-015, de coordenada N = 9.532.445,41m 
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e E = 188.977,15m; 166,90 m e azimute plano 313°27’30” até o marco 
M-016, de coordenada N = 9.532.560,21m e E = 188.856,00m; 109,15 
m e azimute plano 313°27’34” até o marco M-017, de coordenada N = 
9.532.635,29m e E = 188.776,77m; 261,94 m e azimute plano 313°03’36” 
até o marco M-018, de coordenada N = 9.532.814,13m e E = 188.585,39m; 
271,86 m e azimute plano 297°11’48” até o marco M-019, de coordena-
da N = 9.532.938,38m e E = 188.343,59m; 181,38 m e azimute plano 
270°36’35” até o marco M-020, de coordenada N = 9.532.940,31m e E = 
188.162,22m; 77,28 m e azimute plano 270°36’29” até o marco M-021, de 
coordenada N = 9.532.941,13m e E = 188.084,94m; 54,58 m e azimute 
plano 340°33’21” até o marco M-022, de coordenada N = 9.532.992,60m 
e E = 188.066,77m; deste, segue confrontando com os limites da Gleba 
Estadual Surubiju - loteamento água da luz E, com a seguinte distância  
2.804,98 m e azimute plano 270°05’44” até o marco M-023, de coorde-
nada N = 9.532.997,28m e E = 185.261,79m; deste, segue confrontando 
com a Gleba Estadual Surubiju - loteamento água da luz B, com a seguin-
te distância  14,13 m e azimute plano 359°55’08” até o marco M-024, de 
coordenada N = 9.533.011,41m e E = 185.261,77m; 3.204,95 m e azimu-
te plano 36°10’08” até o marco M-025, de coordenada N = 9.535.598,70m 
e E = 187.153,23m; 220,95 m e azimute plano 110°44’59” até o marco 
M-026, de coordenada N = 9.535.520,42m e E = 187.359,85m; 391,21 
m e azimute plano 172°12’18” até o marco M-027, de coordenada N = 
9.535.132,82m e E = 187.412,91m; 487,48 m e azimute plano 91°36’08” 
até o marco M-028, de coordenada N = 9.535.119,19m e E = 187.900,20m; 
801,97 m e azimute plano 137°53’09” até o marco M-029, de coordena-
da N = 9.534.524,28m e E = 188.438,01m; 248,23 m e azimute plano 
89°13’53” até o marco M-030, de coordenada N = 9.534.527,61m e E = 
188.686,22m; 2.004,70 m e azimute plano 37°26’57” até o marco M-031, 
de coordenada N = 9.536.119,13m e E = 189.905,19m; deste, segue pe-
los limites do assentamento federal Pa rio acampamento, com a seguinte 
distância  36,49 m e azimute plano 115°44’37” até o marco M-032, de 
coordenada N = 9.536.103,28m e E = 189.938,06m; 85,90 m e azimute 
plano 12°52’05” até o marco M-033, de coordenada N = 9.536.187,02m e 
E = 189.957,19m; deste, segue pelos limites da Gleba Estadual Surubiju - 
loteamento água da luz E, com a seguinte distância  152,05 m e azimute 
plano 37°27’03” até o marco M-034, de coordenada N = 9.536.307,73m 
e E = 190.049,65m; 67,90 m e azimute plano 304°11’02” até o marco 
M-035, de coordenada N = 9.536.345,88m e E = 189.993,48m; deste, 
segue pelos limites do assentamento federal Pa rio acampamento, com a 
seguinte distância  98,88 m e azimute plano 12°52’01” até o marco M-036, 
de coordenada N = 9.536.442,28m e E = 190.015,50m; 788,58 m e azimu-
te plano 77°14’49” até o marco M-037, de coordenada N = 9.536.616,36m 
e E = 190.784,63m; 35,31 m e azimute plano 154°47’31” até o marco 
M-038, de coordenada N = 9.536.584,41m e E = 190.799,67m; 495,57 
m e azimute plano 77°45’12” até o marco M-039, de coordenada N = 
9.536.689,53m e E = 191.283,96m; 561,02 m e azimute plano 79°49’18” 
até o marco M-040, de coordenada N = 9.536.788,67m e E = 191.836,15m; 
458,24 m e azimute plano 45°45’28” até o marco M-041, de coordena-
da N = 9.537.108,38m e E = 192.164,43m; 30,55 m e azimute plano 
105°58’44” até o marco M-042, de coordenada N = 9.537.099,97m e E = 
192.193,80m; 65,28 m e azimute plano 107°23’19” até o marco M-043, de 
coordenada N = 9.537.080,46m e E = 192.256,10m; 152,25 m e azimute 
plano 115°29’35” até o marco M-044, de coordenada N = 9.537.014,93m 
e E = 192.393,53m; 68,00 m e azimute plano 99°55’30” até o marco 
M-045, de coordenada N = 9.537.003,21m e E = 192.460,51m; 180,41 
m e azimute plano 127°55’18” até o marco M-046, de coordenada N = 
9.536.892,33m e E = 192.602,83m; 81,55 m e azimute plano 102°47’14” 
até o marco M-047, de coordenada N = 9.536.874,28m e E = 192.682,36m; 
136,11 m e azimute plano 116°13’21” até o marco M-048, de coordena-
da N = 9.536.814,14m e E = 192.804,46m; 60,78 m e azimute plano 
111°06’36” até o marco M-049, de coordenada N = 9.536.792,25m e E = 
192.861,16m; 52,90 m e azimute plano 67°27’30” até o marco M-050, de 
coordenada N = 9.536.812,53m e E = 192.910,02m; 129,64 m e azimute 
plano 63°02’51” até o marco M-051, de coordenada N = 9.536.871,29m 
e E = 193.025,58m; 185,33 m e azimute plano 84°00’36” até o marco 
M-052, de coordenada N = 9.536.890,63m e E = 193.209,90m;  1.541,95 
m e azimute plano 104°56’41” m até o marco M-001, ponto inicial da des-
crição deste perímetro.
todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir, de coordenada N m e E m, e encontram-se 
representadas no Sistema U t M, referenciadas ao Meridiano central nº 
45°00’, fuso -23, tendo como datum o SirGaS2000. todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U t M.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no Cartório de Registro de Imóveis.
iii – dEtErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao Cartório de Registro de Imóveis 
da comarca de dom Eliseu.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do itErPa

Protocolo: 668638
Portaria Nº 804 de 16  de  JUNHo de 2021.

o PrESidENtE do iNStitUto dE tErraS do Para - itErPa, usando das 
atribuições que lhe confere o artigo 5º letra “K”, da lei nº 4.584, de 08 de 
outubro de 1975, e
considerando a necessidade de mais prazo para elaborar análise técnica 
pelos membros da Comissão;
rESolVE:
art.1º - Prorrogar o prazo estipulado para conclusão dos trabalhos da co-
missão, por mais 30 (trinta) dias contados a partir do dia 13 de junho de 
2021;

art. 2º -  Permanece em vigor os demais termos constantes na Portaria 
N° 551/2021, publicada no DOE n°34.582 de 13 de maio de 2021;
art. 3° -  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 668544
Portaria Nº 805 de  16  de  JUNHo  de  2021

o Presidente do iNStitUto dE tErraS do Pará – itErPa, no uso das 
atribuições legais, nos termos da lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro 
de 1975;
considerando que o instituto de terras do Pará - itErPa tem por missão 
executar a política agrária do Estado em tudo quanto se referir às suas 
terras públicas;
Considerando que o foi concedido o Título Definitivo de Venda de Terras n°. 
84, em favor de iNacio BESSa BitENcoUrt, expedido em 08 de agosto de 
2019, constante das fls.084, do Talonário Próprio nº 27, com as seguintes 
características: Município: Bujaru; Denominação: Sítio Nazaré; Localiza-
ção: Comunidade Patauateua;
Considerando que ficou constatado no Processo Administrativo nº 
2017/42192-itErPa, que deu origem a expedição do título em apreço, 
divergência na digitação do nº da Cédula de Identidade RG do beneficiário.
rESolVE :
Art. 1°.  Autorizar a retificação do Título Definitivo de Venda de Terras n° 
84, em favor de iNacio BESSa BitENcoUrt, expedido em 08 de agosto de 
2019, constante das fls.084, do Talonário Próprio nº 27, com as seguintes 
características: Município: Bujaru; Denominação: Sítio Nazaré; Localiza-
ção: Comunidade Patauateua; Área:59,8897ha; com a consequente lavra-
tura do tErMo dE rEtificaÇÃo:
Onde se lê: Nº rG/ÓrGÃo EXPEdidor: 675.284 (SSP/Pa)
Leia-se: Nº rG/ÓrGÃo EXPEdidor: 9125485 (1ª Via Pc-Pa)
art. 2°. torNar SEM EfEito a Portaria Nº 763, de 10 de junho de 2021, 
publicada no Diário Oficial n° 34.609 de 11 de junho de 2021
art. 3°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
Presidente

Protocolo: 668532

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato 013/2021
coNtrataNtE: iNStitUto dE tErraS do Pará – itErPa cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNtratado: MicroSENS S/a -  cNPJ: 78.126.950/0011-26
ProcESSo: 2021/263780 - PaE
ENdErEÇo: rodovia Governador Mário covas, 882 – armazem 01, Meza-
nino 01, Box 6, Bairro: Padre Mathias – cEP: 29.157-100 - cariacica/ES
oBJEto: aQUiSiÇÃo dE MatErial PErMaNENtE- taBlEtS tiPo i
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02; Lei Esta-
dual nº 6.474/02; Decreto Estadual nº 534/20
ViGÊNcia: 15/06/2021 a 14/06/2022 (12 MESES)
Valor GloBal:  r$ 81.239,97 (oitenta e um mil, duzentos e trinta e  ove 
reais e noventa e sete centavos)
EXErcÍcio: 2021 – ação: 266.583 Proj./ativ.: 21.631.1497.8366 fon-
te:0223- Elemento de despesa: 449052 P.i.: 210.000.8366E
data aSSiNatUra: 15/06/2021 - ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMoS – Presidente.

Protocolo: 668534

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 0784 de 17/06/2021
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:ananindeua
Periodo: 16 a 19.06 a (2,0)diárias
Servidores:
3168-379/1-fernando José alves Palheta-op.Maq.copiadora.
5911-774/2-Hugo Santos de Souza- assist.tec/dEaf
5903-565/2-José livaldo Santos dos Santos-assistente administrativo
3156-729/1-rui Jorge Nascimento alves-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 668977

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

Portaria Nº 031/2021-NGPr/rH BeLÉM, 16 de JUNHo de 
2021

o GErENtE EXEcUtiVo do NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
nº 2021/645291.
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rESolVE: coNcEdEr 3,5 (três e meia) diárias, ressaltamos que tais di-
árias subsidiarão a viagem do período de 22 a 25 de junho de 2021, aos 
municípios de Porto de Moz/Pa, e Prainha/Pa. aos servidores João Paulo al-
ves Barroso (cPf: 011.066.552-06, Matrícula: 5945751/1), rui Guimarães 
da Silva Júnior (cPf: 005.160.812-09, Matrícula: 5945760/1) e Miguel da 
Silva Pereira (cPf: 052.916.202-42, Matrícula: 5955423/1). tendo como 
justificativa visitar as Associações nos referidos municípios.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo –NGPr
Mat- 5945755-1

Protocolo: 667970

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 3062/2021- adeParÁ, de 15 de JUNHo de 2021
o dirEtor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do EStado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo, o PaE 2021551857, o de acordo da ddia e da dG, o Pa-
recer Jurídico nº 094/2021 e o que determina o art. 49, da lei nº 5.810/94, 
que trata da remoção dos servidores.
r E S o l V E:
rEMoVEr a pedido a servidora Maria iara rodriGUES NoGUEira, ma-
trícula nº 5948820/1, ocupante do cargo de agente fiscal agropecuário, da 
GEr de Breves/ UlSa de afuá para GEr de abaetetuba/ UlSa de tailândia, 
a contar da data de publicação.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra – SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 668964

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 2755/2021 - adeParÁ, de 01 de JUNHo de 2021
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do EStado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o que determina o art. 77, iX e art. 98, 99 e 100 da lei 
nº 5.810/94.
r E S o l V E:
coNcEdEr licENÇa PrÊMio ao SErVidor aBaiXo

PaE Matrícula Nome triênio
dias

Período de gozo
30 60

2021513551 5109639/1 JaiME GUiMaraES da SilVa

2009/2012  X 22.05.21 a 20.07.21
2012/2015  X 21.07.21 a 18.09.21
2015/2018  X 19.09.21 a 17.11.21

daNYEllE criStiNa fErrEira NEGrao fariaS
Gerente de área de Gestão de Pessoas
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 668951

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 3164 de 17 de JUNHo de 2021
o dirEtor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar o servidor Elaine leão Queiroz Serrão, matrícula n° 
54195807/1, para exercer a função de fiscal do contrato nº 19/2021, 
firmado pela ADEPARÁ e LABORATÓRIOS BRUCH LTDA, CNPJ nº 
46.059.168/0001-73, que tem por objeto aquisição de 40 kits pra anemia 
de equídeos para uso do Programa Estadual de Sanidade Equídea.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 668640
Portaria Nº 3178 de 17 de JUNHo de 2021

o dirEtor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 

de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar o servidor JoElMa MariaNo da PaiXÃo, matrícula n° 
57220066/2, para exercer a função de fiscal do contrato nº 014/2017, 
firmado pela ADEPARÁ e RODRIGO REZENDE RODRIGUES, CPF nº 
811.116.901-97, que tem por objeto locação de imóvel no município de 
oUrilÂNdia do NortE.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
art 2º - Esta portaria tem efeito retroativo a 01/01/2021.
 JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
  diretor Geral da adepará

Protocolo: 669024

errata
.

errata da Portaria 1691/2020, PUBLicada dia 
20/04/2021

Onde se lê: 1691/2020.
Leia-se: 1691/2021.

Protocolo: 668630
errata de Portaria

referente à portaria 2807/2021 – adEPará de 02/06/2021, PUBlicada 
No diário oficial Nº34.605 de 08/06/2021, Sob Protocolo: 663981
Onde se lê:
rESolVE:
determinar a instauração de Processo administrativo de Sindicância e 
designar os servidores aNa Maria aVElar fraZÃo, cargo: assistente 
Administrativo, matrícula: 54192696/1; ANDREA CRISTINA BRITO DOS 
SANTOS; todos lotados na Sede da Instituição, para, sob a presidência da 
primeira, constituírem comissão de SiNdicÂNcia.
Leia-se:
determinar a instauração de Processo administrativo de Sindicância e 
designar os servidores aNa Maria aVElar fraZÃo, cargo efetivo de 
Assistente Administrativo, matrícula: 54192696/1; ANDREA CRISTINA 
Brito doS SaNtoS, cargo efetivo de assistente administrativo, matrícu-
la:57175964/1, todos lotados na Sede da instituição, para, sob a presidên-
cia da segunda, constituírem comissão de SiNdicÂNcia.
Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação
registre, publique-se e cumpra-se
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 668830
errata da Portaria de sUPriMeNto de FUNdo 2548/2021, 

PUBLicada dia 25/05/2021
Onde se lê: r$ 1.068,21.
Leia-se: r$ 1.600,00.

Protocolo: 668740

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 3148/2021: BENEfi-
CIÁRIO: JOSINO FILHO GOMES DOS SANTOS; Matrícula: 5861667;Fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/Atividade: 8706;Fon-
te:0261;Objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação 
de serviços de Pessoa Jurídica, Pessoa física e aquisições de materiais di-
versos de consumo, para suprir as necessidades da UVls e da Gerência re-
gional de Paragominas.; Elemento de Despesa / Valor: 339030/36/47/39 / 
R$ 3.000,00;Prazo de Aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 668562

diÁria
.

Portaria: 3143/2021 objetivo: iniciar atendimento, dar continuidade e 
encerrar o saneamento de focos de aiE no município. fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNta iZaBEl do Pará/Pa desti-
no: caStaNHal/Pa Servidor: 55588838/cESar aUGUSto SoarES loPES 
(MÉdico VEtEriNário) / 4,5 diáriaS / 21/06/2021 a 25/06/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 668580
Portaria: 3152/2021 objetivo: realizar vigilância epidemiológica e 
acompanhar a vacinação contra a raiva dos Herbívoros.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: tracUa-
tEUa/Pa Servidor: 54196745/ clEoMENES dEMErVal PiMENtEl coSta 
(aGENtE dE dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 21/06/2021 a 
26/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 668585
Portaria: 3151/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante na Pa 
140, km 30 no município de Vigia.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SaNto aNtÔNio do taUá/Pa destino: ViGia/Pa Ser-
vidor: 57188614 / HElSoN JoSE da coSta NaSciMENto (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 23/06/2021 a 23/06/2021.ordenador: lUcio-
Nila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 668582
Portaria: 3159/2021 Objetivo: Realizar fiscalização de 16 revendas. 
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: florESta do 
araGUaia/Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 57173631/
Vitor rodriGo KraMEr (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 5,5 diáriaS / 
21/06/2021 a 26/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 668583
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Portaria: 3150/2021 Objetivo: Realizar fiscalização durante o even-
to “10 leilão comercial SiProPi” no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo GEraldo do araGUaia/Pa destino: 
PiÇarra/Pa Servidor: 57223651/ JocÉlia fErNaNdES E SilVa (MÉdico 
VEtEriNário) / 2,5 diáriaS / 18/06/2021 a 20/06/2021.ordenador: JE-
ffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 668577
Portaria: 3158/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção 
da Praga Monilíase do Cacueiro. As propriedades ficam distantes a mais 
de 100 km da sede do município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149.origem: NoVo rEPartiMENto/Pa destino: NoVo rEPartiMEN-
to/Pa. Servidor: 5901322/rENata triNdadE dE liMa (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 4,5 diária / 21/06/2021 a 25/06/2021.ordenador: lU-
cioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 668575
Portaria: 3142/2021 Objetivo: Realizar vigilância epidemiológica e 
acompanhar a vacinação contra a raiva dos Herbívoros.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino:  PriMaVEra, 
QUatiPUrU/Pa Servidor: 57201611/ GErlaN MatoS dE alVarENGa (MÉ-
dico VEtEriNário) / 5,5 diáriaS /21/06/2021 a 26/06/2021.ordena-
dor: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 668573
Portaria: 3149/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção 
da Mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SaNto aNtÔNio do taUá/Pa destino: colarES/Pa Servidor: 
57188614 / HElSoN JoSE da coSta NaSciMENto (ENGENHEiro aGrÔ-
NoMo) / 0,5 diária / 21/06/2021 a 21/06/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 668570
Portaria: 3136/2021 objetivo: realizar vigilância ativa com visita de 
rotina conforme o programa da GcorE em revenda.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraGaNÇa/Pa destino: tracUatEUa/
Pa Servidor: 57223644/ Marcia MorEira liSBoa (aUXiliar dE caMPo) 
/ 0,5 diária / 25/06/2021 a 25/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNto 
dE oliVEira.

Protocolo: 668540
Portaria: 3147/2021 objetivo: dar apoio no atendimento aos produ-
tores rurais durante o período de prorrogação da campanha de vacina-
ção contra febre aftosa.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: aNaPU/Pa Servidor: 57190338/ carloS al-
BErto dE SoUZa MElo (aSSiStENtE adMiNiStratiVo) / 9,5 diáriaS 
/ 21/06/2021 a 30/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 668554
Portaria: 3154/2021 objetivo: Realizar fiscalização volante no municí-
pio. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: cUrrali-
NHo/Pa destino: SÃo SEBaStiÃo da Boa ViSta/Pa Servidor: 57192005/
caSSia EliaNE do P. Socorro dE SoUZa E SilVa (fiScal EStadUal 
aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 21/06/2021 a 23/06/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 668555
Portaria: 3139/2021 objetivo: dar apoio na atividade de Vacinação as-
sistida/fiscalizada em 06 Propriedades rurais do Município.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: tErra alta/Pa destino: cUrU-
Çá/Pa Servidor: 57223249/ daNiEl NUNES E SilVa (aGENtE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 668556
Portaria: 3156/2021 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da Mosca da carambola. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: cUrraliNHo/Pa destino: SÃo SEBaStiÃo da Boa ViSta/Pa 
Servidor: 57192005/caSSia EliaNE do P. Socorro dE SoUZa E Sil-
Va (fiScal EStadUal aGroPEcUário) / 1,5 diáriaS / 16/06/2021 a 
17/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 668564
Portaria: 3155/2021 Objetivo: Realizar levantamento fitossanitário 
em 16 propriedades rurais produtoras de cacau. fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: rUrÓPoliS/Pa destino: trairÃo/Pa Ser-
vidor: 57227121/ alEXaNdrE PiNto dE carValHo NiNa (fiScal ESta-
dUal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 21/06/2021 a 25/06/2021.orde-
nador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 668559
Portaria: 3140/2021 Objetivo: Coletar material biológico para Monitora-
mento de Influenza Aviária e Doença de Newcastle em Aves de Descarte. 
E, orientar tecnicamente os fiscais Estaduais agropecuários-adEPará e 
Médicos Veterinários responsáveis técnicos das referidas granjas: coleta 
de suabe de traqueia, coleta de suabe de cloaca, meio de conservação e 
preenchimento do Formulário de Colheita e Envio de Material Ao Laborató-
rio para Vigilância ativa em aves - PNSa.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: SaNto aNtÔNio do taUá /Pa 
Servidor: 57190342/ lEttiErE MENdES PErEira liMa (MÉdico VEtEri-
Nário) / 2,5 diáriaS /21/06/2021 a 23/06/2021. ordenador: JEffErSoN 
PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 668561
Portaria: 3157/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Praga Monilíase do cacaueiro (Moniliophtora roreri). fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149.origem: tUcUrUÍ/Pa destino: NoVo rEPar-
tiMENto/Pa.Servidor: 6403712/lorENa lira lEitE SaBiNo (fiScal 
EStadUal aGroPEcUário-ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 
21/06/2021 a 25/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 668567

Portaria: 3141/2021 Objetivo: Realizar vigilância epidemiológica e 
acompanhar a vacinação contra a raiva dos Herbívoro.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: tracUatEUa/
Pa Servidor: 57224213/NElSoN JoSE dE liMa fErNaNdES (aGENtE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 21/06/2021 a 26/06/2021. or-
denador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 668568
Portaria:  3145/2021 objetivo: dar apoio no saneamento de foco de 
anemia infecciosa equina com sacrifício de equino e coleta de sangue.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: tErra alta/Pa 
destino: caStaNHal/Pa Servidor: 54186951/idEValdo alVES coSta 
(aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 21/06/2021 a 25/06/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 668545
Portaria: 3137/2021 objetivo: realizar treinamento.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: Eldorado doS caraJáS/Pa 
destino: MaraBá/Pa Servidor: 55585944/ HildalaN fErrEira dE araU-
Jo (aGENtE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 21/06/2021 a 
23/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 668547
Portaria: 3138/2021 objetivo: realizar vigilâncias e vacinação naspro-
priedades da área de foco e Peri foco de raiva em bovino.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: itaitUBa/Pa destino: aVEiro/
Pa Servidor: 5869170/aPriGio liNS dE oliVEira filHo (aGENtE dE 
dEfESa aGroPEcUária) /10,5 diáriaS / 09/06/2021 a 19/06/2021.or-
denador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 668550
Portaria: 3146/2021 objetivo: conduzir as servidoras que irão orientar, 
treinar e supervisionar os servidores nas ações de fiscalização de revendas 
agropecuárias, bem como a utilização do SiPEaGro (Sistema integrado de 
Produtos e Estabelecimentos agropecuários) e do SiaPEc 3 (Sistema de 
integração agropecuária) na UlSa e revendas agropecuárias.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: aUrora 
do Pará,iPiXUNa do Pará,MÃE do rio,ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 
57223189/ rodriGo JoSÉ cardoSo do ESPirito SaNto (MotoriSta) 
/ 4,5 diáriaS / 05/07/2021 a 09/07/2021.ordenador: JEffErSoN PiNto 
dE oliVEira.

Protocolo: 668551
Portaria: 3160/2021 Objetivo: Realizar fiscalização do comércio de agro-
tóxicos em 16 revendas. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. 
origem: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa 
Servidor: 57234553/lUciaNa dE SoUSa loPES (ENGENHEiro aGrÔNo-
Mo) / 5,5 diáriaS / 21/06/2021 a 26/06/2021. ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 668589
Portaria: 3153/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção de 
pragas da cultura citros.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: oUrÉM/Pa destino: BoNito/Pa Servidor: 55586110/aNtoNio 
SaUl alMEida rEiS (aGENtE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS 
/ 14/06/2021 a 18/06/2021. ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 668590
Portaria: 3144/2021 objetivo: dar apoio ao médico veterinário na vi-
gilância epidemiológica e vacinação contra a raiva dos Herbívoros. Fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa 
destino: PriMaVEra, QUatiPUrU/Pa Servidor: 5909025/JoSE claUBio 
SilVa GalVÃo (aUXiliar oPEracioNal) / 5,5 diáriaS / 21/06/2021 a 
26/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 668592
Portaria: 3161/2021 objetivo: realizar levantamento de detec-
ção da Praga foc r4t em bananais. fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: rUrÓPoliS/Pa destino: trairÃo/Pa Servidor: 
57227121/ alEXaNdrE PiNto dE carValHo NiNa (fiScal EStadUal 
aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 14/06/2021 a 18/06/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 668595
Portaria: 3162/2021 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola no município. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BrEVES/Pa destino: BaGrE/Pa Servidor: 5942399/
iÊda rodriGUES da SilVa (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diáriaS / 
21/06/2021 a 22/06/2021. ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 668597
Portaria: 3163/2021 objetivo: acompanhar e dar apoio administrativo 
a equipe, que está realizando o levantamento patrimonial in loco. funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNtarÉM/Pa destino:  
SaNtarÉM/Pa Servidor: 57173464/ EdiNEia PErEira da coSta (aSSiS-
tENtE adMiNiStratiVo) / 3,5 diáriaS / 14/06/2021 a 17/06/2021.or-
denador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 668606
Portaria: 3166/2021 Objetivo: Dar apoio na fiscalização volante.Fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BUJarU/Pa destino: 
aUrora do Pará,tailÂNdia,toMÉ-aÇU/Pa Servidor: 54186975/ GilSoN 
alMEida Maia (aGENtE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 
22/06/2021 a 25/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 668709
Portaria 3167/2021 Objetivo Realizar fiscalização móvel visando intensi-
ficar a exigência da guia de trânsito vegetal - gtv, com ênfase para cultura 
do abacaxi.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: SalVatErra,SoUrE/Pa Servidor: 54185735/ MESSiaS dE 
oliVEira fErrEira JUNior (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 11,5 diáriaS 
/ 28/06/2021 a 09/07/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 668712
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Portaria: 3168/2021 Objetivo: Dar apoio na fiscalização volante.Funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPitÃo PoÇo/Pa desti-
no: iritUia,SaNta Maria do Pará,SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 
54197570/ fraNciSco SilVio oliVEira aGUiar (aGENtE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 17/06/2021 a 19/06/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 668718
Portaria: 3169/2021 objetivo: realizar supervisão técnica e inspeções 
fitossanitárias de soja e de abacaxi nos municípios.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: cacHoEira do 
arari,SalVatErra/Pa Servidor: 57189755/aNa tHaiS SoUZa dE lEÃo 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 28/06/2021 a 02/07/2021.
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 668730
Portaria: 3165/2021 objetivo: Participar da capacitação dos gestores re-
gionais para execução do PPa Promovido pela coordenadoria de Planejamen-
to. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BoM JESUS do 
tocaNtiNS/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 57223551/ NaElSoN 
carValHo GoMES (aGENtE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 
21/06/2021 a 23/06/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 668728
Portaria: 3172/2021 objetivo: realizar vistoria e entrega de materiais 
de expediente nas Unidades da Gerencia regional.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: XiNGUara/Pa destino: BaNNacH, 
florESta do araGUaia, rio Maria/Pa Servidor: 6006480/dEUSdEdi-
tE SEPtiMio raMoS NEto (GErENtE) / 4,5 diáriaS / 28/06/2021 a 
02/07/2021. ordenador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 668764
Portaria: 3171/2021 objetivo: realizar cumprimento das metas de vigilân-
cia epidemiológica. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: 
SoUrE/Pa destino: SalVatErra/Pa Servidor: 57209646/ KEllY criStiNY 
GoMES da PaiXÃo alBUQUErQUE (MÉdico VEtEriNário) / 3,5 diáriaS / 
21/06/2021 a 24/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 668758
Portaria: 3170/2021 objetivo: realizar entrevista em rádios e televisão 
nos municipios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
XiNGUara/Pa destino: BaNNacH, caNaÃ doS caraJáS, florESta do 
araGUaia, rio Maria, SaPUcaia/Pa Servidor: 6006480/dEUSdEdi-
tE SEPtiMio raMoS NEto (GErENtE) / 4,5 diáriaS / 21/06/2021 a 
25/06/2021. ordenador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 668754
Portaria: 3173/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nos municí-
pios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MocaJUBa/
Pa destino: BaiÃo, iGaraPÉ-Miri, MoJU/Pa Servidor: 54193762/Joao 
QUEiroZ rodriGUES (aUXiliar dE caMPo) / 3,5 diáriaS / 22/06/2021 
a 25/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 668777
Portaria: 3174/2021 Objetivo: Realizar Vigilância Epidemiológica em 05 
Propriedades rurais com possível busca deinadimplentes no Município.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: tErra alta/Pa desti-
no: SÃo JoÃo da PoNta/Pa Servidor: 54188793/ BrUNo EVEr oliVEira 
cHUcrE (aGENtE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 14/06/2021 
a 15/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 668783
Portaria: 3180/2021 objetivo: realizar inspeção em 10 propriedades 
produtoras de soja, e busca de inadimplentes de cadastros de unidades 
produtivas de soja da safra 2021. .Será meia diária por dia, pois o servidor 
não irá pernoitar no local.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: SaNtarÉM/Pa destino: MoJUi doS caMPoS/Pa Servidor: 
00010499/cloViS aNtoNio Villacorta VaScoNcEloS (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 28/06/2021 a 02/07/2021.ordenador: lU-
cioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 668843
Portaria: 3179/2021 objetivo: dar apoio em ações para atendimento 
da portaria 2789/2020-adEPara.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: oEiraS do Pará/Pa destino: BUJarU, MocaJUBa/Pa 
Servidor: 55588427/JoSiVaN tENorio BarBoSa (aSSiStENtE adMi-
NiStratiVo) / 3,5 diáriaS / 22/06/2021 a 25/06/2021.ordenador: lU-
cioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 668833
Portaria: 3177/2021 objetivo: realizar levantamento em Propriedades 
de detecção da Praga Moniliáse do cacaueiro (Moniliophthotra roreri) e 
cadastro de Propriedades de cacau localizadas no municipio.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: VitÓria do XiNGU/Pa des-
tino: altaMira/Pa Servidor: 5888158/caSSio Polla (fiScal EStadUal 
aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 21/06/2021 a 25/06/2021. ordenador: 
lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 668814
Portaria: 3175/2021 Objetivo: Dar Apoio naVigilância Epidemiológi-
ca em 05 Propriedades rurais com possível busca de inadimplentes no 
Município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: tErra 
alta/Pa destino: SÃo JoÃo da PoNta/Pa Servidor: 57234482/ JaNil-
So NUNES E SilVa (aGENtE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 
14/06/2021 a 15/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 668790
Portaria: 3176/2021 Objetivo: Realizar vigilância epidemiológica em 06 
propriedades rurais com possível busca de inadimplentes no município.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: tErra alta/Pa des-
tino: MaraPaNiM/Pa Servidor: 54188793/ BrUNo EVEr oliVEira cHU-
crE (aGENtE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS /16/06/2021 a 
18/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 668802

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 041/2021

PUBlicaÇÃo No doE Nº 34.612, dE 16/06/2021
oNde se LÊ catEGoria dE PUBlicaÇÃo: adMiSSÃo dE SErVidor
Leia-se: SUPriMENto dE fUNdo
ordENador: ricardo SilVa frEirE

Protocolo: 668780

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato de PrestaÇÃo 
de serViÇo 074/2020

data de assinatura: 17/06/2021
Vigência: 17/06/2021 à 31/09/2021
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vi-
gência do contrato até a data de 31/09/2021 no qual sua finalidade é a 
contratação de Empresa Especializada no fornecimento dos materiais, para 
atender as necessidades desta empresa, para atendimento do convênio nº 
787121/2013, do contrato de repasse nº 1.006.527-4.
dotação orçamentaria: ProGraMa: 1491 – aGricUltUra, PEcUária, 
PESca E aQUicUltUra
P.i/aÇÃo: 2070008712-E – fortalEciMENto daS UNidadES dE atEr
ElEMENto dESP. 449052-EQUiPaMENto E MatErial PErMaNENtE
foNtE dE rEcUrSo: 0660004854 – rEcUrSoS ProVENiENtES dE coN-
VÊNioS
as demais cláusulas e condições do contrato original não serão alteradas 
ou modificadas pelo presente instrumento, permanecem válidas e em vigor 
para todos os efeitos legais.
contratada: EMPrESa ccK coMErcial EirElli
ordenador: lana roberta reis dos Santos

Protocolo: 668591

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 019/2021
BENEficiário- PaUlo SYdNEi dE oliVEira ViEira
MatrÍcUla-5846129/fUNÇÃo-EXt. rUal ii – cH. local
MUNicÍPio- aUrora do Pará
ProJEto/atiVidadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNtE-0261
oBJEtiVo: dESPESaS coM aÇÕES do ProatEr 2020 do EScritÓrio 
local dE aUrora do Pará.
PraZo dE aPlicaÇÃo-60 diaS aPÓS EMiSSÃo da oB/coMProVaÇÃo-15 
diaS o PraZo
ELEMENTO DE DESP. 339030 = 1.200,00; 339039 = 800,00
Valor total- r$ = 2.000,00
ordENador dE dESPESa – WildSoN dE MoraES dUartE da SilVa

Protocolo: 668729
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 018/2021

BENEficiário – raiMUNdo NUNES dE alMEida
MatrÍcUla- 3171841/fUNÇÃo- EXt. rUral i – cH.local
MUNicÍPio- caPitÃo PoÇo.
ProJEto/atiVidadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNtE-0261
oBJEtiVo: dESPESaS coM aÇÕES do ProatEr 2021 do EScritÓrio 
local dE caPitÃo PoÇo.
PraZo dE aPlicaÇÃo-60 diaS aPÓS EMiSSÃo da oB /coMProVa-
ÇÃo-15 diaS aPÓS o PraZo
ELEMENTO DE DESP. 339030 = 1.000,00; 339039 = 1.000,00
Valor total- r$ = 2.000,00
ordENador dE dESPESa – WildSoN dE MoraES dUartE da SilVa

Protocolo: 668726
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 020/2021

BENEficiário- SErGio EVaNdro coSta MartiNS filHo
MatrÍcUla-57194360/fUNÇÃo-EXt. rUral i
MUNicÍPio- doM EliSEU
ProJEto/atiVidadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNtE-0261
oBJEtiVo: dESPESaS coM aÇÕES do ProatEr 2021 do EScritÓrio 
local dE doM EliSEU.
PraZo dE aPlicaÇÃo-60 diaS aPÓS EMiSSÃo da oB/coMProVaÇÃo-15 
diaS o PraZo
ELEMENTO DE DESP. 339030 = 1.500,00; 339039 = 500,00
Valor total- r$ = 2.000,00
ordENador dE dESPESa – WildSoN dE MoraES dUartE da SilVa

Protocolo: 668731
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 021/2021

BENEficiário- clEYtoN JErdaN dE liMa daMaScENo
MatrÍcUla-57176611/fUNÇÃo-EXt. rUral i – cHEfE local
MUNicÍPio- iPiXUNa do Para
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ProJEto/atiVidadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNtE-0101
oBJEtiVo: dESPESaS coM aÇÕES do ProatEr 2021 do EScritÓrio 
local dE iPiXUNa do Para.
PraZo dE aPlicaÇÃo- 60 diaS aPÓS EMiSSÃo da oB./coMProVa-
ÇÃo-15 diaS o PraZo
ElEMENto dE dESP. 339030 = 1.000,00
Valor total- 1.000,00
ordENador dE dESPESa – WildSoN dE MoraES dUartE da SilVa

Protocolo: 668733
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 022/2021

BENEficiário- EroNaldo dE aGUiar MElo
MatrÍcUla-57210191/fUNÇÃo-EXt. rUral ii\cH.local
MUNicÍPio-GarrafÃo do NortE
ProJEto/atiVidadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNtE-0261
oBJEtiVo: dESPESaS coM ProatEr 2021 do EScritÓrio local dE 
GarrafÃo do NortE.
PraZo dE aPlicaÇÃo-atÉ 60 diaS aPÓS a EMiSSÃo da oB /coMPro-
VaÇÃo-15 diaS
ELEMENTO DE DESP. 339030 = 1.700,00; 339039 = 300,00
Valor total- 2.000,00
ordENador dE dESPESa – WildSoN dE MoraES dUartE da SilVa

Protocolo: 668734
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 015/2021

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-0661
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 = 897,84; 339039 = 500,00
Valor total- 1.397,84
ordENador dE dESPESa – WildSoN dE MoraES dUartE da SilVa

Protocolo: 668722
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 016/2021

BENEficiário- rodriGo SoUZa dE liMa
MatrÍcUla-57174850 /fUNÇÃo-EXt. rUral i
MUNicÍPio- SÃo doMiNGoS do caPiM
ProJEto/atiVidadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNtE-0661
oBJEtiVo: dESPESaS coM ProatEr 2021 do EScritÓrio local dE 
SÃo doMiNGoS do caPiM
PraZo dE aPlicaÇÃo-atÉ 60 diaS aPÓS EMiSSÃo da ordEM BaNcaria 
/coMProVaÇÃo-15 diaS
ELEMENTO DE DESP. 339030 = 1.500,00; 339039 = 500,00
Valor total- 2.000,00
ordENador dE dESPESa – WildSoN dE MoraES dUartE da SilVa

Protocolo: 668724
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 017/2021

BENEficiário- PaUlo cElSo fariaS dE MoUra
MatrÍcUla-3176681/fUNÇÃo- aUXiliar adMiNiStratiVo
MUNicÍPio- SÃo MiGUEl do GUaMá - r
ProJEto/atiVidadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNtE-0261
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: 668725
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 043/2021:BENEficiá-
RIO: PEDRO CORREA RODRIGUES; Matrícula: 54181909; Função: Exten-
sionista Rural I; PROGRAMA: 1491;PROJETO-ATIVIDADE: 8711; FONTE: 
0101; OBJETIVO: Liberação de Recurso para realização das atividades de 
ATER conforme PROATER 2021;MUNICÍPIO: Tome Açu; Elemento de Des-
pesa: 33903096= R$ 900,00;. 33903996= R$600,00. Prazo para Aplica-
ção do Recurso: 60 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para 
Prestação de Contas: 15 dias após aplicação do recurso. ORDENADOR DE 
dESPESa:ricardo SilVa frEirE

Protocolo: 668801
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 47/2021:BENEficiário: 
DANIELE FEITOSA DA ROCHA; Matrícula: 57211774; Função: Extensionis-
ta Rural II; PROGRAMA:1491; PROJETO-ATIVIDADE: 8711; FONTE:0101; 
oBJEtiVo: liberação de recurso para realização das atividades de atEr 
conforme PROATER 2021;MUNICÍPIO: Santo Antônio do Tauá; Elemento de 
Despesa: 33903096 R$1.300,00; Prazo para Aplicação do Recurso: 60 dias 
a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de Contas: 
15 dias após aplicação do recurso. ordENador dE dESPESa:ricardo 
SilVa frEirE

Protocolo: 668808
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 37/2021:BENEficiário: 
LANOR LADISLAU DE LIMA; Matrícula: 3175332; Função: Auxiliar Admi-
nistrativo; PROGRAMA: 1491;PROJETO-ATIVIDADE: 8711; FONTE: 0101; 
oBJEtiVo: recurso para assessorar, Monitorar e avaliar as atividades de 
ATER, do PROATER 2021 da Região Administrativa de Castanhal;MUNICÍ-
PIO: Castanhal;Elemento de Despesa: 33903096 R$ 1.000,00; 33903996 
r$ 2.000,00. Prazo para aplicação do recurso: 60 dias a partir da emissão 
da ordem bancária; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias após aplica-
ção do recurso. ordENador dE dESPESa:ricardo SilVa frEirE

Protocolo: 668787

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 40/2021: BENEficiário: 
INÁCIO JORGE FREITAS; Matrícula: 54187162; Função: Extensionista 
Rural II; PROGRAMA: 1491;PROJETO-ATIVIDADE: 8711; FONTE: 0101; 
oBJEtiVo: liberação de recurso para realização das atividades de atEr 
conforme PROATER 2021;MUNICÍPIO: São Francisco do Pará; Elemento de 
Despesa: 33903096= R$ 800,00; 33903996= R$ 400,00. Prazo para Apli-
cação do Recurso: 60 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo 
para Prestação de Contas: 15 dias após aplicação do recurso.ORDENADOR 
dE dESPESa:ricardo SilVa frEirE

Protocolo: 668794
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº45/2021:BENEficiário: 
SYLVIA ELEN VILANOVA MONTEIRO; MATRÍCULA: 3170853-1; FUNÇÃO: 
Assistente Administrativo; PROGRAMA: 1491;PROJETO-ATIVIDADE: 8711; 
FONTE: 0101; OBJETIVO: Recurso para Assessorar, Monitorar e Avaliar as 
atividades de atEr, do ProatEr 2021 da região administrativa de casta-
nhal;MUNICÍPIO: Castanhal;Elemento de Despesa: 33903096 R$3.300,00. 
Prazo para aplicação do recurso: 60 dias a partir da emissão da ordem 
bancária; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias após aplicação do re-
curso. ordENador dE dESPESa:ricardo SilVa frEirE

Protocolo: 668806
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 024/2021

BENEficiário- JoSE fraNciSco liMa SEiXaS
MatrÍcUla-55586192/fUNÇÃo-EXt. rUral i – cHEfE local
MUNicÍPio- UliaNoPoliS
ProJEto/atiVidadE-8711c /ProGraMa- 1491/ foNtE-0101
oBJEtiVo: dESPESaS coM aÇÕES do ProatEr 2021 do EScritÓrio 
local dE UliaNoPoliS.
PraZo dE aPlicaÇÃo-60 diaS aPÓS EMiSSÃo da oB/coMProVaÇÃo-15 
diaS o PraZo
ELEMENTO DE DESP. 339030 = 3.000,00; 339039 = 1.000,00
Valor total- 4.000,00
ordENador dE dESPESa – WildSoN dE MoraES dUartE da SilVa

Protocolo: 668834
..

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 00854/2021 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a Portaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021. 
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2021/285619
rESolVE:
I-DESIGNAR os servidores a seguir mencionados para atuar como fiscais 
dos contratos nº 049/2021 -SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrEtaria dE 
MEio aMBiENtE E SUStENtaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa coPla-
tEX iNdUStria E coMÉrcio dE tEcidoS ltda os servidores, - laércio 
dos Santos Rodrigues, Matrícula nº 5929168/2, como fiscal Titular, e Cle-
denilson Garcia de Almeida, Matrícula nº 5931774/3, como fiscal Suplente, 
a contar da data da publicação desta portaria.
ii- determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Belém/Pa, 17 de Junho 2021. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 668680
Portaria Nº 00853/2021 - GaB/seMas

a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a Portaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021. 
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2021/285619
rESolVE:
I-DESIGNAR os servidores a seguir mencionados para atuar como fiscais 
do contrato nº 047/2021 -SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrEtaria dE 
MEio aMBiENtE E SUStENtaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa c.S.o 
BraSil EirEli os servidores, - laércio dos Santos rodrigues Matrícula nº 
5929168/2, como fiscal Titular, e Cledenilson Garcia de Almeida, Matrícula 
nº 5931774/3, como fiscal Suplente, a contar da data da publicação desta 
portaria.
ii-determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - ccoN 
que através do setor competente, tome as devidas providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
iii-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Belém/Pa,17 de Junho 2021. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 668670
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terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 02/2021
coNtrato: 010/2020-seMas/Pa

Justificativa: Acréscimo de 25% no valor global do Contrato, passando este 
de r$ 1.703.048,64 para r$ 2.128.810,80, conforme solicitado pelo Me-
morando nº 213/2021 – dGaf/SEMaS através do PaE 2021/39232 e de 
acordo com o levantamento de estimativa de diárias, para suprir o item 02 
da tabela de Preços da cláusula Quarta, item 4.1 do contrato.
assinatura: 16/06/2021
Orçamento: Unidade 27101; Gestão 00001; PTRES 278338; Fonte 
0397008257; Elemento 339039; PI 4120008338C; Ação 261873
contratado: N. PriME coNStrUtora EirEli (cNPJ 06.178.121/0001-04)
Endereço: r. Uruguai nº 252, Bairro Promissão, cEP 68625-590, fone (91) 
3729-6444, rh@nprimeservicos.com.br, Paragominas/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 668939

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 850/2021 - GaB/seMas 16 de JUNHo de 2021.
objetivo: Vistoria técnica com vistas a subsidiar a análise de processo de 
licenciamento, no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa
Período: 21/06 a 25/06/2021– 04 e ½ diárias
Servidores:
- 5954990/1 - YaSMiN EMaNUEllE SaNtoS PErEira dE liMa - (técnico 
em Gestão de Meio ambiente)
- 5955020/1 - GrEicY KEllY PfEiff - (técnico em Gestão de Meio am-
biente)
- 5954962/1 - aNa PaUla JUStiNo dE faria - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5888448/2 - EriKa aliNNE caMPoS VEloSo - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 54190053/3 - SaNdra PErEira PalHEta - (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5908081/3 - WladiMir rafaEl dE MatoS laMarao - (técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 57194377/1 - lEoNardo SilVa da SilVa - (Motorista)
- 54181818/2 - lUiZ GUilHErME SoUZa dE MENEZES - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 668366
Portaria Nº 685/2021 - GaB/seMas 21 de Maio de 2021.

Objetivo: Realizarem ação de fiscalização ambiental na Região do Mosaico 
de Unidades de conservação do lago de tucuruí.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: tucuruí/Pa, Breu Branco/Pa, Goianésia do Pará/Pa, Jacundá/Pa, 
Novo repartimento/Pa, Nova ipixuna/Pa e itupiranga/Pa.
Período: 07/06 a 17/06/2021– 10 e ½ diária.
Servidores:
- 5888396/2 - PatricK diNiZ alVES QUiNtEla - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5954905/1 - dEYSE JacQUEliNE da PaiXao MalcHEr - (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 57196924/1 - PaUlo carValHo liMa - (Motorista).
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 658705
Portaria Nº 768/2021 - GaB/seMas 08 de JUNHo de 2021.

objetivo: realizar vistoria técnica em empreendimentos cadastrados no 
cEProf para conferência de pátio.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: tailândia/Pa, altamira/Pa, Marabá/Pa e São domingos do ara-
guaia/Pa
Período: 21/06 a 26/06/2021 – 5 e ½ diárias.
Servidores:
- 5951695/1 - lENilSoN fErrEira PalHEta – (téc. em Gestão de Meio 
ambiente).
- 5952146/1 - lariSSa da SilVa MiraNda – (téc. em Gestão de Meio 
ambiente).
- 5883997/2 - aNtÔNio araNHa NEto – (Motorista).
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 664603
Portaria Nº 805/2021 - GaB/seMas 10 de JUNHo de 2021.

objetivo: realizar vistoria técnica em área de supressão vegetal.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: ipixuna do Pará/Pa, tomé-açú/Pa e tailândia/Pa
Período: 21/06 a 26/06/2021 – 5 e ½ diária
Servidores:
- 6403548/1 - lEticia BraGa GoMES - (técnica em Gestão de Meio am-
biente)

- 57230164/1 - riValdo coSta cardoSo JUNior - (técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 57230164/1 - faBricio da SilVa corrEa - (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5654807/1 - JESUS dE NaZarE cardoSo PalHEta - (Motorista)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / dirEtora dE GEStÃo adMi-
NiStratiVa E fiNaNcEira

Protocolo: 665942
Portaria Nº 838/2021 - GaB/seMas 15 de JUNHo de 2021.

objetivo: realizar vistoria técnica em instalação portuária de pequeno por-
te de empresa Exportação, Materiais e alimentos do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Macapá/aP e afuá/Pa
Período: 22/06 a 25/06/2021– 03 e ½ - diárias.
Servidores:
- 57205082/3 - Patricia dE oliVEira riBEiro - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5954867/1 - fEliPE MEirElES tEoBaldo - (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 667345
Portaria Nº 855/2021 - GaB/seMas 17 de JUNHo de 2021.

Objetivo: Participar de Reunião Ordinária do Fórum de Secretários do Meio 
ambiente da amazônia legal (Gcf).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Brasília/df
Período: 22/06 a 25/06/2021 – 03 e ½ diárias.
Servidor:
- 5930962/1 – raUl ProtáZio roMÃo - (Secretário adj. de Gestão de 
recursos Hídricos e clima)
ordENadora: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 668774

.

.

NorMa
.

resoLUÇÃo coeMa Nº 164 de 18 de Maio de 2021.
aprova e dá publicidade às decisões referentes aos processos administrati-
vos de natureza punitiva, julgados e aprovados, na 79ª reunião Extraordi-
nária do conselho Estadual de Meio ambiente do Pará – coEMa/Pa.
o coNSElHo EStadUal do MEio aMBiENtE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 2º – c da lei 5.752, de 26 de julho de 1993, e suas altera-
ções, e tendo em vista o disposto no §º 4º do art. 5º do decreto Estadual 
nº 59, de 08 de abril de 2019; e
coNSidEraNdo a 79ª reunião Extraordinária do coEMa/Pa, realizada no 
dia 18 de maio de 2021, na qual foram julgados e aprovados decisões re-
ferentes aos processos administrativos de natureza punitiva,
rESolVE:
art. 1o dar publicidade às decisões dos processos administrativos de na-
tureza punitiva, constantes do anexo Único desta resolução, julgados e 
aprovados, na 79ª reunião Extraordinária do conselho Estadual de Meio 
ambiente do Pará - coEMa/Pa, realizada no dia 18 de maio de 2021.
art. 2o 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 do Meio ambiente do Pará

aNeXo ÚNico

ProcESSoS PUNitiVoS JUlGadoS Na 79ª rEUNiÃo EXtraordiNária do coEMa/Pa
(rEaliZada EM 18/05/2021)
1. Processo n.° 4322/2016

recorrente: cauby caetano de carvalho
auto de infração nº: 2646/2015/GEflor

decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido, mantendo o valor da penalidade aplicada no valor de 500 (qui-
nhentas) UPf-Pa

2. Processo n.° 6713/2015
recorrente: José Edivaldo Marques Pereira

auto de infração nº: 7001/07477/2015/GEfaU
decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido, optando por reduzir o valor da penalidade aplicada para 1.000 

UPf-Pa.
3. Processo n.° 31704/2015

recorrente: antonio Jose rocha
auto de infração nº: 7654/2015/GEflor

decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido, mantendo o valor da penalidade aplicada no valor de 2.000 (dois 
mil) UPf-Pa.

4. Processo n.° 30288/2017
recorrente: J.EJ. comércio e Exportação de Madeira ltda

auto de infração nº: 10213/2017/GEflor/SEMaS
decisão do coEMa: recurso conhecido e não provido, mantendo o valor da penalidade aplicada no valor de 3.500 (três 

mil e quinhentas) UPf-Pa.

5.Processo n.° 32350/2015
recorrente: companhia docas do Pará - cdP

auto de infração nº: 7001/08568/2015
decisão do coEMa: recurso improvido, manifestando-se pela manutenção do auto de infração e aplicação da penalidade 

de multa simples no valor de 900.000 (novecentos mil) UPf-Pa.
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6.Processo n.° 165476/2008
recorrente: João Batista Gomes

auto de infração nº: 0995/2008 - GErad
decisão do coEMa: Manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revisão, com manutenção da penalidade aplicada de 

multa simples no valor de 51.000 (cinquenta e uma mil) UPf-Pa.
7. Processo n.° 7609/2011

recorrente: condomínio Edifício Sandra Heloisa
auto de infração nº: 3339/2011/GEMaM

decisão do coEMa: Prescrição intercorrente
8. Processo n.° 24224/2012

recorrente: Secretaria Executiva de obras Públicas – SEoP
auto de infração nº: 1971/2012/GErad

decisão do coEMa: Prescrição intercorrente.
9. Processo n.° 23302/2011

recorrente: Hotel celymar ltda – Hotel Panorama
auto de infração nº: 4798/2011/GEMaM

decisão do coEMa: Prescrição intercorrente.
10. Processo n.° 28207/2009

recorrente: Santa izabel alimentos
auto de infração nº: 1522/2009

decisão do coEMa: Prescrição intercorrente.
11. Processo n.° 17426/2013

recorrente: Guascor do Brasil ltda – Usina termelétrica de Gurupá
auto de infração nº: 2173/GErad

decisão do coEMa: Prescrição intercorrente.
12. Processo n.° 32579/2012

recorrente: Guascor do Brasil ltda – Usina termelétrica de cachoeira do ariri
auto de infração nº: 1988/2012/GErad

decisão do coEMa: Prescrição intercorrente.
13. Processo n.° 34582/2013

recorrente: Guascor do Brasil ltda
auto de infração nº: 2341/2013/GErad

decisão do coEMa: Prescrição intercorrente.
14. Processo n.° 1997/2010

recorrente: Nilton Soares dos reis
auto de infração nº: 2701/2010/GEflor

decisão do coEMa: Prescrição intercorrente.
15. Processo n.° 37553/2011

recorrente: M. S. r. de assunção Exportadora
auto de infração nº: 3462/2011/GEflor

decisão do coEMa: Prescrição intercorrente.
16. Processo n.° 329687/2008

recorrente: Vigia indústria e comércio de Pescados ltda
auto de infração nº: 1186/2008

decisão do coEMa: Prescrição intercorrente.
17. Processo n.° 436/2010

recorrente: tropical Norte comércio e Exportação de Madeiras ltda-ME
auto de infração nº: 3006/2009/GEflor

decisão do coEMa: Prescrição intercorrente.
18. Processo n.° 16394/2009

Recorrente: Metalgrafia da Amazônia S/A
auto de infração nº: 1586/2009/GErad

decisão do coEMa: Prescrição intercorrente.
19. Processo n.° 11178/2011

recorrente: José agnaldo Bensabá – ME
auto de infração nº: 1864/2008

decisão do coEMa: Prescrição intercorrente.
20. Processo n.° 537734/2008

recorrente: Matadouro e Marchanteria Planalto ltda
auto de infração nº: 0589/2008/GErad

decisão do coEMa: Prescrição intercorrente
21. Processo n.° 16408/2013

recorrente: Madeluz ltda
auto de infração nº: 6179/2013/GEflor

decisão do coEMa: Prescrição intercorrente. 
22. Processo n.° 21455/2012

recorrente: Posto São Miguel arcanjo ltda
auto de infração nº: 4847/2012

decisão do coEMa: Prescrição intercorrente.
23. Processo n.° 24435/2012

recorrente: Moises Moreira dos Santos – Sítio Moreira lote 11
auto de infração nº: 2363/2012/GEflor

decisão do coEMa: Prescrição intercorrente.
24. Processo n.° 13151/2011

recorrente: aline Ecker
auto de infração nº: 4741/2011/GEflor

decisão do coEMa: Prescrição intercorrente.
25. Processo n.° 24200/2011
recorrente: amilton caliman

auto de infração nº: 4873/2011/GEflor
decisão do coEMa: Prescrição intercorrente.

26. Processo n.° 24859/2011
recorrente: Efreim furlam

auto de infração nº: 4887/2011/GEflor
decisão do coEMa: Prescrição intercorrente.

27. Processo n.° 4693/2011
recorrente: Gilberto riscinho Bastos

auto de infração nº: 4212/2011/GEflor
decisão do coEMa: Prescrição intercorrente.

28. Processo n.° 20611/2011
Recorrente: Eleandro Perin – Fazenda Vitória

auto de infração nº: 4705/2011/GEflor
decisão do coEMa: Prescrição intercorrente.

29. Processo n.° 26976/2012
recorrente: Sandra da Silva Prado – fazenda Jordão

auto de infração nº: 4234/2012
decisão do coEMa: Prescrição intercorrente.

30. Processo n.° 24377/2011
recorrente: Paulo cesar Machado – fazenda ana Paula

auto de infração nº: 4023/2011/GEflor
decisão do coEMa: Prescrição intercorrente.

31. Processo n.° 34535/2011
recorrente: almeirin industrial ltda

auto de infração nº: 4589/2011/GEflor
decisão do coEMa: Prescrição intercorrente.

32. Processo n.° 34492/2011
recorrente: almeirin industrial ltda

auto de infração nº: 4587/2011/GEflor
decisão do coEMa: Prescrição intercorrente.

Protocolo: 668620

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL de cHaMaMeNto PÚBLico dPc/seMas Nº 001, 
de 10 de MarÇo de 2021

aViso de resULtado PreLiMiNar
a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS, no 
âmbito das atribuições e competências que lhe são conferidas pelo artigo 
7º do decreto Estadual nº. 346, de 14 de outubro de 2019, torna pública a 
lista final das candidatas que, preliminarmente, obtiveram CANDIDATURA 
HaBilitada, em atendimento ao item 9.8 do Edital de chamamento Pú-
blico dPc/SEMaS nº. 001, de 10 de março de 2021, publicado no d.o.E. 
nº. 34.512, de mesma data, e que regula o processo de seleção para a 
Organização da Sociedade Civil gestora operacional e financeira do Fundo 
da amazônia oriental (fao):
 

liSta dE caNdidatUraS HoMoloGadaS

NoME cNPJ

fundo Brasileiro para a Biodiversidade – fUNBio 03.537.443/0001-04

instituto de avaliação, Pesquisa, Programas e Projetos Socioambientais – ia 06.109.127/0001-20

instituto Brasileiro de administração Municipal – iBaM 33.645.482/0001-96

instituto conexões Sustentáveis – coNEXSUS 10.980.503.0001-24

Sitawi finanças do Bem – SitaWi 09.607.915/0001-34

a SEMaS declara que todas as entidades anteriormente relacionadas atin-
giram as condições para a QUalificaÇÃo MÍNiMa a que fazem referência 
os itens 9.1 e 9.2 do citado Edital e, portanto, encontram-se aptas às se-
quentes fases do certame.
 

liSta dE caNdidatUraS NÃo–HoMoloGadaS

NoME cNPJ MotiVo da NÃo-HoMoloGaÇÃo

conservation international do Brasil – 
ci-Brasil 38.737.938/0001-61 ausência de documento(s) estipulados no 

item 9.2.8 do Edital.

Belém, 18 de junho de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS
Vice-Presidente do comitê Gestor do fundo da amazônia oriental – cGfao

Protocolo: 668990
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº. 261 de 17 de JUNHo de 2021
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
Servidor – matrícula – cargo: Ericka do Socorro de lima Barbosa - 
57176321 - Economista
PtrES: 798338
fonte: 0656
Elemento: 3.33.90.30.. r$ 240,00 (duzentos e quanrenta reais)
Elemento: 3.33.90.39.. r$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)
ação: 186.393
ação: 286.471
Karla lESSa BENGtSoN
PrESidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 668946

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 258 de 16 de JUNHo de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/626269 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Prestar serviço de manutenção na área de informática, e de con-
tratação de empresa para prestação de serviço de internet para sede do 
Ideflor-Bio
origem:  Belém-Pa
destino: tucuruí, Goianésia do Pará, Breu Branco, Jacundá, Nova ipixuna, 
itupiranga, Novo repartimento e Marabá-Pa
Período: 20 a 26/06/2021 - 6,5 (seis e meia) diárias
Servidor: Jose renan Gaia Galhardo - 5915962 - assistente técnico de 
informática
Karla lESSa BENGtSoN
PrESidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 668658

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo No doe 34.501 do dia 25/02/2021 - 
ProtocoLo: 630507

oNde se LÊ: acordo dE cooPEraÇÃo N° 001/2021
Leia-se: acordo dE cooPEraÇÃo N° 002/2021

Protocolo: 668651
errata da PUBLicaÇÃo No doe Nº 34.613 de 17/06/2021 - 

ProtocoLo 667918
Onde se lê:
coNtrato adMiNiStratiVo Nº 045/2021-SEGUP/Pa
Processo Eletrônico: 2021/321234
Exercício: 2021
origem: termo de dispensa nº 002/2021-SEGUP/Pa
objeto: locação de espaço para instalação de antena, no 3º andar da torre 
de comunicação da fundação Nazaré, localizada na avenida Governador 
José Malcher, nº 915, Nazaré, Belém/Pa, para compartilhamento de equi-
pamento de telecomunicação para abrigar o site do sistema de comunica-
ção do cioP
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 158/2021-coNJUr
data da assinatura: 11/06/2021
Vigência: 11/06/2021 à 10/06/2022
Programação orçamentária: 21.101.06.181.1502.8261 - realização das 
ações do centro integrado de Operações (CIOP); Fonte: 0101; Natureza: 
339039
locador: fUNdaÇÃo NaZarÉ dE coMUNicaÇÃo
cNPJ: 83.369.470/0001-54
Endereço: av. Governador José Malcher, 915, Nazaré, Belém/Pa, cEP
66.055-260
ordenador de despesas: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES
Leia-se:
coNtrato adMiNiStratiVo Nº 045/2021-SEGUP/Pa
Processo Eletrônico: 2021/321234
Exercício: 2021
origem: termo de dispensa nº 002/2021-SEGUP/Pa

objeto: locação de espaço para instalação de antena, no 3º andar da torre 
de comunicação da fundação Nazaré, localizada na avenida Governador 
José Malcher, nº 915, Nazaré, Belém/Pa, para compartilhamento de equi-
pamento de telecomunicação para abrigar o site do sistema de comunica-
ção do cioP
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 158/2021-coNJUr
data da assinatura: 11/06/2021
Vigência: 11/06/2021 à 10/06/2022
Valor Mensal: r$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
Valor Global: r$42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
Programação orçamentária: 21.101.06.181.1502.8261 - realização das 
Ações do Centro Integrado de Operações (CIOP); Fonte: 0101; Natureza: 
339039
locador: fUNdaÇÃo NaZarÉ dE coMUNicaÇÃo
cNPJ: 83.369.470/0001-54
Endereço: av. Governador José Malcher, 915, Nazaré, Belém/Pa, cEP 
66.055-260
ordenador de despesas: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 668615
errata da PUBLicaÇÃo do doe N° 34.613 de 17/06/2021 - 

ProtocoLo 668015
Onde lê-se: Valor GloBal: r$ 9.875,00 (dois mil e setecentos reais)
Leia-se: Valor GloBal: r$ 9.875,00 (nove mil oitocentos e setenta e 
cinco reais)

Protocolo: 668861

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 03/2021-FesP

Considerando a tramitação do Processo Licitatório nº 2020/908451 e, após 
constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade compe-
tente Sr. Wagner luiz de aviz carneiro, HoMoloGa a adjudicação referen-
te ao Pregão Eletrônico nº. 03/2021-fiSP, cujo objeto é a aquisição com 
instalação de equipamentos para estruturação do setor de fisioterapia da 
diretoria de apoio ao Servidor, para atender as necessidades da Polícia 
Civil do Pará, conforme especificações constante do Termo de Referência, 
anexo i do Edital e demais anexos, pela proposta adjudicada para o grupo 
1, no valor de r$ 132.945,99, nos termos do certame acima mencionado, 
da seguinte empresa:
EMPrESa: HaNd lifE SUPriMENtoS MÉdicoS E fiSiotEráPicoS Ei-
rElli, cNPJ/Mf nº 07.590.023/0001-42
End.: av. Barbacena nº 254, Bairro: Barro Preto, cEP: 30.190-130, Belo 
Horizonte - MG. Tel.: (31) 3283-9628; E-mail: comercial@handlifehospi-
talar.com.br
Belém/Pa, 10 de junho de 2021.
Wagner luiz de aviz carneiro
Secretário Executivo do fESP

Protocolo: 668891

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 001/2018
termo aditivo: 3°
objeto: Prorrogação de prazo por 12 (doze) meses e reformulação do Pla-
no de trabalho para utilização de saldo e rendimentos de aplicação.
data de assinatura: 17/06/2021.
Vigência: 04/07/2021 à 03/07/2022.
Partes: Secretaria de Estado Segurança Pública do Estado do Pará e Guar-
da Municipal de Belém
assinaram:
Ualame fialho Machado - Secretario de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social.
Joel Monteiro ribeiro - inspetor Geral da Guarda Municipal de Belém

Protocolo: 668860

diÁria
.

Portaria Nº 789/2021–saGa
oBJEtiVo: para apoio a Secretária da fazenda.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dEStiNo(S): doM EliZEU/Pa
PErÍodo: 30.05 à 01.06.2021
QUaNtidadE dE diáriaS:03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor(ES):SGt PM JoSE JUNior da SilVa diaS, Mf: 5704960
Sd PM oZiEl do ESPirito SaNto VilHENa, Mf: 5944664
ordENador: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 790/2021–saGa
oBJEtiVo: para “operação Euterpe”.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dEStiNo(S): aBaEtEtUBa, iGaraPÉ Miri E caMEtá/Pa
PErÍodo: 10 à 25.06.2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 16(dezesseis) de alimentação 15(quinze) de 
pousada
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SErVidor(ES):tEN cEl PM taYlor BrUNo aNaiSSi dE oliVEira, 
Mf: 5811201-1
SGt PM MarcoS faBiaNo daMaScENo da SilVa, Mf: 5701414-1
cB PM WilliaM MarQUES dE caStro, Mf: 5900352
ordENador: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 791/2021–saGa
oBJEtiVo: para realizar manutenção corretiva nas embarcações.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dEStiNo(S): caMEtá/Pa
PErÍodo: 14 à 17.06.2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada
SErVidor(ES): SGt PM oSValdo Baia da rocHa, Mf: 5589908-1
SGt PM JacoB raMoS dE arrUda, Mf: 5789036-1
ordENador: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 792/2021–saGa
oBJEtiVo: para realizar manutenção corretiva nas embarcações.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dEStiNo(S): caMEtá/Pa
PErÍodo: 14 à 17.06.2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor(ES): raMiro araÚJo alVES, Mf: 591311-1
ordENador: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 793/2021–saGa
oBJEtiVo: À Serviço da SEGUP.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dEStiNo(S): itaitUBa/Pa
PErÍodo:01 a 08.06.2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
SErVidor(ES): SGt PM JoSÉ claUdio SilVa alEiXo, Mf: 57059671-5
cB PM lUciaNa doS SaNtoS QUadroS, Mf: 57221825-1
cB PM JoÃo dE JESUS dE SENa aNtUNES, Mf: 54194835
cB PM rENata PaNtoJa da coSta, Mf: 57200584-1
ordENador: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 794/2021–saGa
oBJEtiVo: À Serviço da SEGUP.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dEStiNo(S): UrUará/Pa
PErÍodo: 08 a 15.06.2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
SErVidor(ES): Sd PM diEGo criStHiaN SaNta roSa riBEiro, Mf: 
6039155-2
cB PM lUÍS GUStaVo do NaSciMENto, Mf: 57222288-1
SGt PM MarcoS NEi doS SaNtoS caMPoS, Mf: 5729980-1
cB PM dEarlY SilVa MacHado, Mf: 57222217
ordENador: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 795/2021–saGa
oBJEtiVo: À Serviço da SEGUP.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dEStiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
PErÍodo: 21 a 28.06.2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
SErVidor(ES): Sd PM aNGlESoN doS SaNtoS MacEdo, Mf: 57200280-2
cB PM EdNEY PErEira dE SoUZa, Mf: 4219344-1
cB PM GiSElY liMa SilVa, Mf: 57231915-1
ordENador: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 796/2021–saGa
oBJEtiVo: À Serviço da SEGUP.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dEStiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
PErÍodo: 10 a 15.06.2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
SErVidor(ES): fraNciSca alVES dE BarroS, Mf: 5859204-1
ENdErSoN JoSÉ Motta tHoMÉ, Mf: 5725690
alEXaNdrE coSta dE SoUSa, Mf: 5891588
fErNaNdo BEZErra liMa, Mf: 57192679
ordENador: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 797/2021–saGa
oBJEtiVo: À Serviço da SEGUP.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dEStiNo(S): caPitÃo PoÇo, oUrÉM e SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa
PErÍodo: 11 a 15.06.2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErVidor(ES): iVaNildo PErEira doS SaNtoS, Mf: 700657
ordENador: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 798/2021–saGa
oBJEtiVo: À Serviço da SEGUP.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dEStiNo(S): aBaEtEtUBa, MoJU e iGaraPÉ Miri/Pa
PErÍodo: 16 a 18.06.2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES): iVaNildo PErEira doS SaNtoS, Mf: 700657
ordENador: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 799/2021–saGa
oBJEtiVo: para realizar o transporte de vacinas no apoio as ações de 
combate ao coVid-19.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dEStiNo(S): MacaPá/aP
PErÍodo: 23.05.2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 01 (uma) de alimentação
SErVidor(ES): tEN cEl PM GEorGE aUad carValHo JÚNior, Mf: 
5774012-1
caP PM fraNciSco JoSÉ caStro dE SoUZa, Mf: 5196604-2
cB PM JoHN JEffErSoN da coNcEiÇÃo PiEdadE, Mf: 54193190-1
ordENador: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 800/2021–saGa
oBJEtiVo: para apoio aos servidores da SESPa.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dEStiNo(S): coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa
PErÍodo: 01 a 02.06.2021
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): aNtÔNio Haroldo coElHo da alMEida, Mf: 3274179-5
PaUlo alEXaNdrE coUtiNHo VilHENa, Mf: 5958631
ordENador: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 801/2021–saGa
oBJEtiVo: para apoio no transporte de vacina.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dEStiNo(S): SaNtarÉM/Pa
PErÍodo: 07.06.2021
QUaNtidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): Haroldo caÑiZo PErEira, Mf: 54197238-1
ordENador: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES

Portaria Nº 802/2021–saGa
oBJEtiVo: para apoio no transporte de vacina.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dEStiNo(S): caMEtá/Pa
PErÍodo: 07.06.2021
QUaNtidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): lEoPoldo da rocHa BarBoSa, Mf: 5950597-1
carloS alBErto SaldaNHa da SilVa, Mf: 5958193-1
ordENador: alaN ailtoN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 669009

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de FaLeciMeNto Nº 065/2021 – cVP/4
o coMaNdaNtE GEral da PolÍcia Militar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; Considerando que o 3º SGT PM 
rr rG 13017 PaUlo ElEUtÉrio SarMENto MiraNda, faleceu na cidade 
de Belém/PA, na data 15 de Maio de 2021, conforme cópia da Certidão de 
Óbito n° 067595 01 55 2021 4 00497 300 0186633 26, expedida pelo re-
gistro civil das Pessoas Naturais, no dia 17 de maio de 2021, apresentada 
e arquivada no cVP,
rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o 3º SGt PM rr rG 13017 PaU-
lo ElEUtÉrio SarMENto MiraNda, em virtude do seu falecimento na 
data 15 de Maio de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 15 de Maio de 2021 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 17 de junho de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 668865
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errata
.

errata da Portaria Nº 103/20/di/dF, contida no doE nº 34.442 do 
dia 22/12/2020; Onde Lê-Se: Servidor: CB PM Eleandro Sousa do Amaral; 
CPF: 706.021.312-00; VALOR: R$ 854,20. Leia-se: cB PM Eleandro 
Sousa do Amaral; CPF: 706.021.312-00; VALOR: R$ 857,20. Ordenador: 
MarcElo roNald BotElHo dE SoUZa.

Protocolo: 668936
errata de PUBLicaÇÃo coNtrato adMiNistratiVo Nº 

056/2021 – PMPa.
PUBlicaÇÃo No doE Nº 34.613, do dia 17/06/2021, Prot. Nº 668186.
oNde se LÊ: coNtrato adMiNiStratiVo Nº 038/2021-ccc/PMPa.
Leia-se: coNtrato adMiNiStratiVo Nº 039/2021-ccc/PMPa.
ordENador: JoSÉ dÍlSoN MElo dE SoUZa JÚNior.

Protocolo: 668767
errata da Portaria Nº 2418/19/di/dF, contida no doE nº 34.023 
do dia 30/10/2019; Onde Lê-Se: Servidor: SGt PM Edson luiz lima 
Moraes; CPF:477.197.532-91; Valor: R$ 75,00. Leia-se:SGt PM Edson 
Luiz Lima Morais; CPF:477.197.532-91; Valor: R$ 75,00.Ordenador: JOSÉ 
EdUardo dE oliVEira PiMENtEl.

Protocolo: 668871
errata da Portaria Nº 1919/19/di/dF, contida no doE nº 34.003 
do dia 07/10/2019; Onde Lê-Se: Servidor: SGt PM Edson luiz lima 
Moraes; CPF:477.197.532-91; Valor: R$ 49,50. Leia-se:SGt PM Edson 
Luiz Lima Morais; CPF:477.197.532-91; Valor: R$ 49,50.Ordenador: JOSÉ 
EdUardo dE oliVEira PiMENtEl.

Protocolo: 668882

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão Eletrônico nº 23/2021 – CPL/PMPA. Órgão: PolÍcia Militar 
do Pará. objeto: o objeto da presente licitação é a escolha da propos-
ta mais vantajosa para a aquisição de “corNEtaS cUrtaS, Si BEMol, 
NiQUEladaS.”, conforme condições, quantidades e exigências estabele-
cidas no Edital e seus anexos. data e hora de abertura: 01/07/2021, às 
09h30 (horário de Brasília). local: www.gov.br/compras. informações: 
(91)32589928. Edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.
pa.gov.br e www.gov.br/compras. Belém-Pa, 17 de junho de 2021. rodri-
Go octáVio SaldaNHa lEitE MaJ QoPM rG 27034 – PrEGoEiro

Protocolo: 668579

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtratos de Portarias de coNcessÃo
Portaria Nº 495/2021-dGa-SUP FUNDOS; Suprido, MARCO ANTONIO 
SALGADO DA COSTA, MAJ PM, MF 5833345/1, do efetivo do (a) CCS/QCG; 
Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 
10 (dez) dias; Valor: R$ 1.400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – 
MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM..
Portaria Nº 496/2021-dGa-SUP FUNDOS; Suprido, SAMUEL ENOC 
loBato QUarESMa, tEN cEl PM, Mf 5755603/1, do efetivo do (a) 5ª 
SEÇÃO DO EMG; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de Contas: 10 (dez) dias; Valor: R$ 300,00; Elemento de Despesa: 
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 497/2021-dGa-SUP FUNDOS; Suprido, CARLOS DÓRIA 
SANTOS, CEL PM, MF 5755395/1, Ajudante Geral; Prazo p/ aplicação: 60 
(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 10 (dez) dias; Valor: R$ 
1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; 
Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
MatÉriaS iNErENtES do fUNdo dE SaÚdE doS SErVidorES MilitarES 
do EStado/fUNSaU

eXtrato de Portaria de coNcessÃo
Portaria Nº 011/2021-GaF/sUP. FUNDOS; Suprido, OSMERO 
RIBEIRO DOS SANTOS, SGT PM, MF 5060850/1; Aux. do FUNSAU/16º 
BPM; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 
15 (quinze) dias; Valor: R$ 700,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – 
MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0150 (REC. PRÓPRIOS); 
ordenador de despesa: lÍSio EdUardo caPEla HErMES, cel QoSPM..

Protocolo: 668928

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1036/21/di/dF – Objetivo: A serviço da PMPA; 
Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; município de origem: Belém-PA; 
destino: Rio Maria-PA; Período: 23 a 25/06/2021; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: CEL PM Paulo Sérgio 
de Braga Fernandes; CPF: 352.778.742-91; Valor: R$ 791,30. SGT PM 
Sancler dos Reis Borges; CPF: 674.626.502-15; Valor: R$ 659,40. CB PM 
Marcio Cortinhas da Silva; CPF: 790.795.042-20; Valor: R$ 633,00. SD 
PM Deivide da Silva de Oliveira; CPF: 982.471.312-34; Valor: R$ 633,00. 
Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 1037/21/di/dF – Objetivo: Reforço do Policiamento; 
Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; município de origem: Conceição 
do Araguaia-PA; destino: Santa Maria das Barreiras-PA; Período: 25 a 
27/06/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; 
Servidores: TEN PM Rafael de Campos Oliveira; CPF: 795.519.472-
15; Valor: R$ 705,55. CB PM Carlos Cristiano Sousa de Oliveira; CPF: 
000.348.952-30; Valor: R$ 633,00. SD PM Douglas Henrique Neres da Luz; 
CPF: 013.432.492-79; Valor: R$ 633,00. SD PM José Fernandes Chaves 
Neto; CPF: 005.241.262-83; Valor: R$ 633,00. Ordenador: ROBINSON 
AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1038/21/di/dF – Objetivo: Reforço do Policiamento; 
Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; município de origem: Conceição 
do Araguaia-PA; destino: Santa Maria das Barreiras-PA; Período: 18 a 
20/06/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; 
Servidores: TEN PM Allan Thyago Santos Nascimento; CPF: 926.363.572-
20; Valor: R$ 705,55. SGT PM Roseberto Ferreira Rodrigues; CPF: 
593.792.862-87; Valor: R$ 659,40. CB PM George Silva dos Santos; CPF: 
857.385.142-20. Valor R$ 633,00. SD PM Daniel Saymo Sousa dos Santos; 
CPF: 017.526.232-23; Valor: R$ 633,00. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO 
BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1039/21/di/dF – Objetivo: Chamado de Justiça; 
Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; município de origem: Abaetetuba-
PA; destino: Belém-PA; Período: 06 a 07/07/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: MAJ PM Giovany Henrique 
Sales da Silva; CPF: 582.245.992-72: Valor: R$ 316,52. Ordenador: 
ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1040/21/di/dF – objetivo: ações de Polícia Judiciaria 
Militar; Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de Origem: Belém-
PA; Destino: Capanema-PA; Período: 21 a 26/06/2021; Quantidade de 
diárias: 05 de Alimentação e 05 de Pousada; Servidores: MAJ PM Aline 
Mangas da Silva; CPF: 889.703.292-34; Valor: R$ 1.582,60. TEN PM 
Fábio de Araujo Sodre; CPF: 597.778.422-87; Valor: R$ 1.411,10. CB 
PM Pollyanna dos Reis Moreira Costa; CPF: 017.206.991-27; 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 1041/21/di/dF – Objetivo: A serviço da PMPA; 
Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de Origem: Abaetetuba-
PA; Destino: Cametá-PA; Período: 14 a 16/06/2021; Quantidade de diárias: 
01 de Alimentação e 02 de Pousada; Servidores: SGT PM João Luís Sousa 
Ferreira; CPF: 380.276.742-04; Valor: R$ 395,64; CB PM William Lima 
Mendes; CPF: 988.733.422-72; Valor: R$ 379,80. CB PM Francisco da Silva 
Ferreira Junior; CPF: 786.328.622-00; Valor: R$ 379,80. SD PM Wilson 
Costa Rodrigues; CPF: 001.891.422-51; Valor: R$ 379,80. Ordenador: 
ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1042/21/di/dF – Objetivo: A serviço da PMPA; 
Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de Origem: Belém-PA; 
Destino: Tailândia-PA; Período: 22 a 25/06/2021; Quantidade de diárias: 
03 de Alimentação e 03 de Pousada; Servidores: TEN CEL PM Leno Márcio 
Barros do Carmo; CPF: 766.799.936-87; Valor: R$ 949,56. MAJ PM 
Cristiane Oliveira de Carvalho; CPF: 640.091.652-00; Valor: R$ 949,56. 
SGT PM Claucir Alves Fé da Cruz; CPF: 424.486.202-10; Valor: R$ 791,28. 
Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1043/21/di/dF – Objetivo: A serviço da PMPA; 
Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de Origem: Abaetetuba-
PA; Destino: Igarapé-Miri-PA; Período: 10 a 25/06/2021; Quantidade de 
diárias: 16 de Alimentação e 15 de Pousada; Servidores: CAP PM Evair 
dos Santos Ribeiro; CPF: 915.050.382-00; Valor: R$ 4.497,17. SGT PM 
Elvis Clézio Pereira Soares; CPF: 789.696.462-72; Valor: R$ 4.088,28. CB 
PM Izaque Silva Nogueira; CPF: 006.144.862-11; Valor: R$ 3.924,60. CB 
PM Josiney Lobato Ferreira; CPF: 906.357.102-00; Valor: R$ 3.924,60. 
CB PM Marcos Henrique de Paula Lopes; CPF: 012.872.462-57; Valor: R$ 
3.924,60. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1044/21/di/dF – Objetivo: Chamado de Justiça; 
Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de Origem: Itaituba-PA; 
Destino: Jacareacanga-PA; Período: 08 a 11/06/2021; Quantidade de 
diárias: 04 de Alimentação e 03 de Pousada; Servidores: CB PM Joelson 
José Santos Marques; CPF: 708.351.282-53; Valor: R$ 886,20. Ordenador: 
ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1045/21/di/dF – Objetivo: Chamado de Justiça; 
Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de Origem: Itaituba-PA; 
Destino: Jacareacanga-PA; Período: 09 a 11/06/2021; Quantidade de 
diárias: 03 de Alimentação e 02 de Pousada; Servidores: SD PM Leony 
Serique do Carmo; CPF: 942.383.592-91; Valor: R$ 633,00. SD PM Carlivan 
Souza Santos; CPF: 020.038.202-05; Valor: R$ 633,00. Ordenador: 
ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1046/21/di/dF – Objetivo: Chamado de Justiça; 
Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de Origem: Curralinho-PA; 
Destino: Anajás-PA; Período: 16 a 19/06/2021; Quantidade de diárias: 
03 de Alimentação e 03 de Pousada; Servidor: SGT PM Mario Oliveira de 
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Oeiras; CPF: 303.239.402-34; Valor: R$ 791,28. Ordenador: ROBINSON 
AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1047/21/di/dF – Objetivo: Chamado de Justiça; 
Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de Origem: Itaituba-
PA; Destino: Jacareacanga-PA; Período: 08 a 10/06/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de Alimentação e 02 de Pousada; Servidores: SGT PM 
Miguel Aquino de Sousa; CPF: 729.371.142-53; Valor: R$ 659,40. SD PM 
Romulo Santos Silva; CPF: 003.387.472-73; Valor: R$ 633,00. Ordenador: 
ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1048/21/di/dF – Objetivo: A serviço da PMPA; 
Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de Origem: Belém-PA; 
Destino: Altamira-PA; Período: 14 a 17/06/2021; Quantidade de diárias: 03 
de Alimentação e 03 de Pousada; Servidores: SGT PM Livan do Nascimento 
Lima; CPF: 252.012.802-00; Valor: R$ 791,28. CB PM Francimar dos 
Santos Sousa; CPF: 655.912.592-00; Valor: R$ 759,60. Ordenador: 
ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1049/21/di/dF – Objetivo: A serviço da PMPA; 
Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de Origem: Belém-PA; 
Destino: Eldorado dos Carajás-PA; Período: 15 a 20/06/2021; Quantidade 
de diárias: 05 de Alimentação e 05 de Pousada; Servidores: TEN PM Jose 
Roberto Assunção dos Santos; CPF: 454.103.212-00. Valor: R$ 1.411,10. 
CB PM Divan Costa Rodrigues; CPF: 001.707.792-38; Valor: R$ 1.266,00; 
SD PM Derick Vanderson Pimentel Cardoso; CPF: 850.436.212-49; Valor: 
R$ 1.266,00. SD PM Alessandra Casseb da Fonseca; CPF: 764.705.632-
87; 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 1050/21/di/dF – Objetivo: Chamado de Justiça; 
Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de Origem: Chaves-PA; 
Destino: Gurupá-PA; Período: 09 a 12/06/2021; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de Pousada; Servidor: SGT PM Eirimar Marcos Pantoja 
da Silva; CPF: 489.681.372-34; Valor: R$ 791,28. Ordenador: ROBINSON 
AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1051/21/di/dF – Objetivo: Chamado de Justiça; 
Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de Origem: Breves-PA; 
Destino: Melgaço-PA; Período: 06 a 07/07/2021; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 01 de Pousada; Servidores: CB PM Diogo Gomes 
Freitas; CPF: 738.009.612-53; Valor: R$ 379,80. Ordenador: ROBINSON 
AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1052/21/di/dF – Objetivo: Chamado de Justiça; 
Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de Origem: Breves-PA; 
Destino: Anajás-PA; Período: 16 a 18/06/2021; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 02 de Pousada; Servidores: SGT PM Humberto Gomes 
Duarte; CPF: 574.929.052-20; Valor: R$ 659,40. Ordenador: ROBINSON 
AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1053/21/di/dF– Objetivo: Reforço do Policiamento; 
Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de Origem: Belém-PA; 
Destino: Chaves-PA; Período: 07 a 16/06/2021; Quantidade de diárias: 
09 de Alimentação e 09 de Pousada; Servidores: CAP PM Cássio Rogerio 
Dantas Garcia; CPF: 929.102.112-15; Valor: R $ 2.611,26. SGT PM Luiz 
Sergio Feio Martins; CPF: 328.194.982-72; Valor: R$ 2.373,84. CB PM 
Rafael Siqueira dos Santos; CPF: 811.844.502-00; Valor: R$ 2.278,80. 
CB PM Michel Afonso Souza do Carmo; CPF: 819.740.602-25; Valor: R$ 
2.278,80. CB PM Douglas Reis Caldas; CPF: 775.702.602-44; Valor: R$ 
2.278,80. CB PM Francisco Cleber Ferreira de Melo; CPF: 815.645.032-
91; Valor: R$ 2.278,80. SD PM Everton Luiz Bezerra Justiniano; CPF: 
934.213.382-72; Valor: R$ 2.278,80. SD PM Patrick Luis Mendes dos 
Santos; CPF: 006.354.082-79; Valor: R$ 2.278,80. Ordenador: ROBINSON 
AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1054/21/di/dF – Objetivo: A serviço da PMPA; 
Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de Origem: Belém-PA; 
Destino: Soure-PA; Período: 17 a 19/06/2021; Quantidade de diárias: 02 
de Alimentação e 02 de Pousada; Servidores: TEN CEL PM Isaque Costa 
Rodrigues; CPF: 440.532.312-72; Valor: R$ 633,04. SUB TEN PM Silvia 
Margareth Souza dos Santos; CPF: 298.596.202-10; Valor: R$ 527,52. SD 
PM Augusto Cezar Santa Rosa Cardoso; CPF: 007.996.472-92; Valor: R$ 
506,40. ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 669013

t.
.

torNar seM eFeito
.

TORNAR SEM EFEITO, a Publicação da PORTARIA Nº 092/2021; 
Publicada no DOE Nº 34561 de 23 de Abril de 2021, Protocolo nº 668184; 
Registre-se, publique-se e cumpra-se; Belém/PA, 17 de Junho de 2021; 
ricardo do NaSciMENto raMoS - MaJ QoPM rG 29213
chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 668819

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°067/2021-GaB diretor/sUP. FUNdos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor JUliaNa coNcEiÇÃo fEio caBral, cB PM rG 
37594, cPf 008.056.122-54, Mf 57232268-1, rEPrESENtaNtE do faSPM 
- SalVatErra, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 200,00 (du-
zentos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programá-
tica: 08.122.1297.8338.0000; sendo R$ R$ 200,00 (Duzentos Reais),na 
339030 (Material de consumo).
art. 2º determino o prazo de 60 (sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 17 de Junho de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSES coSta da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 668623
Portaria N°068/2021-GaB diretor/sUP. FUNdos.

o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor caSSaMEa da SilVa frEirE, cB PM rG 
37311, cPf 786.652.132-87, Mf 57221614, rEPrESENtaNtE do faSPM - 
rEdENÇÃo, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.000,00 (três 
Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; sendo R$ R$ 1.000,00 (Mil Reais),na 339030 
(Material de consumo) e sendo r$ 2.000,00, na 339039 ( Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60 (sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 17 de Junho de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSES coSta da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 668847

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 32/2021-acadePoL
MaritUBa-Pa, qUiNta-Feira, 17 de JUNHo de 2021

a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadEPol, fErNaNda 
MaUÉS dE SoUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições 
legais e dever de ofício.
coNSidEraNdo os concursos Públicos c-149/2009-SEad/PcPa, 
c-202/2016-SEad/PcPa e c-203/2016-SEad/PcPa para o provimento de 
vagas ao cargo de delegado, Escrivão e investigador de Polícia civil, bem 
como, o que dispõe o art.45, do Regimento Interno da ACADEPOL;
coNSidEraNdo o Projeto de curso de formação de Policial civil, aprova-
do pela resolução nº 365-coNSUP, de 26.08.2020, do conselho Superior 
do instituto de Segurança do Pará – coNSUP/iESP, publicada no doE nº 
34.331, de 01 de setembro de 2020;
coNSidEraNdo a Portaria Nº 15/2021-acadEPol, de 12 de maio 
de 2021, publicado no doE nº 34.582, de 13 de maio de 2021, que 
homologou a matrícula de candidatos sub judice convocados para o curso 
de Formação;
coNSidEraNdo que o candidato/iPc GElldEr do NaSciMENto oliVEi-
ra manifestou expressamente, mediante requerimento a esta direção, o 
desligamento do curso de formação, por conseguinte sua desistência da 
vaga que lhe foi ofertada no Concurso Público C-203-SEAD/PCPA;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 83, item iV, §3º, do regimento in-
terno da acadEPol, que trata do desligamento do curso de formação, 
requerido pelo aluno, com publicação no Diário Oficial do Estado.
rESolVE:
1. tornar público o dESliGaMENto do aluno/candidato/iPc, abaixo no-
minado, do cUrSo dE forMaÇÃo dE Policial ciVil – categorias: de-
legado de Polícia civil, Escrivão de Polícia civil e investigador de Polícia 
civil com fundamento no artigo 83, item iV, §3º, do regimento interno da 
acadEPol. 
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Nº catEGoria NoME tUrMa
1. iNVEStiGador GElldEr do NaSciMENto oliVEira SUB JUdicE

2. Encaminhar a presente portaria à Chefia de Gabinete da Polícia Civil 
para publicação no Diário Oficial do Estado e Boletim Interno da Instituição.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadEPol/PcPa
PolÍcia ciVil do EStado do Pará

Protocolo: 668797

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
contrato nº: 045/2021 – Pc/Pa. inexigibilidade de licitação nº 030/2021. 
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. PaU-
lo roBErto PiNto BENtES. cPf nº 152.820.072-15. objeto: contratação 
da prestação de serviços técnico profissional especializado, para atender 
ao curso de formação policial atinentes aos candidatos Sub Judices – con-
cursos Públicos c-149 SEad PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203 SEad PcPa, 
como docENtE da disciplina “local dE criME: PrESErVaÇÃo E Valori-
ZaÇÃo da ProVa”, com carga horária de 20 (vinte) horas-aulas, no valor 
unitário de r$ 70,00 (setenta reais), totalizando o valor de r$ 1.400,00 
(um mil e quatrocentos reais) e como docENtE da disciplina “odoNtolo-
Gia lEGal” com carga horária de 05 (cinco) horas-aulas, no valor unitário 
de r$ 70,00 (setenta reais), totalizando o valor de r$ 350,00 (trezentos e 
cinquenta reais). data da assinatura: 14/06/2021. ViGÊNcia: a contar da 
sua assinatura até 30/09/2021. Valor: r$ 1.750,00 (um mil setecentos e 
cinquenta reais). orçamento: Programa de trabalho Natureza de despesa 
fonte de recurso origem do recurso. 06.128.1502.8833.339036.339047.
0101 Estadual. Proc. nº 2021/201077. contratado: PaUlo roBErto PiN-
to BENtES. Endereço: tv. antônio Baena, 903, Bairro Marco, cEP: 66093-
550. ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete 
do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 668979

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 030/2021– Pc/Pa
PartES: o EStado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do EStado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. PaUlo roBErto PiNto BENtES, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 152.820.072-15.
DO OBJETO: contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo Policial atiNENtES 
aoS caNdidatoS SUB JUdicES – coNcUrSoS PÚBlicoS c-149 SEad 
PcPa, c-202 SEad PcPa E c-203 SEad PcPa”, como docENtE da disci-
plina “local dE criME: PrESErVaÇÃo E ValoriZaÇÃo da ProVa”, com 
carga horária de 20 (vinte) horas-aulas, no valor unitário de r$ 70,00 
(setenta reais), totalizando o valor de r$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos 
reais) e como docENtE da disciplina “odoNtoloGia lEGal” com carga 
horária de 05 (cinco) horas-aulas, no valor unitário de r$ 70,00 (setenta 
reais), totalizando o valor de r$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Per-
fazendo um total de r$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais).
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUStificatiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor EStiMado: r$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENtárioS:
Unidade orçamentária: 40101 – Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8833 – formação de agentes de Segurança Pública
Natureza da despesa: 339036 – outros Serviços de terceiros – Pessoa 
física
Natureza da despesa: 339047 – obrigações tributárias e contributivas
Programa de trabalho: 06.128.1502.8833 – formação de agentes de Se-
gurança Pública
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinárias
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
data: 14/06/2021
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa

Protocolo: 668986

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 030/2021 para 
contratação do Sr. PaUlo roBErto PiNto BENtES. Valor: r$ 1.750,00 
(um mil setecentos e cinquenta reais).
Belém/Pa, 14 de junho de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa

Protocolo: 668994

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 187/2021-aai/GaB/correGePoL de 
31/05/2021

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabili-
dades pelo atraso, em tese, do cumprimento das diligências requeridas 
no iPl nº 278/2011.000031-7 (Proc. nº 0022173-12.2015.814.0039) 
pelo Ministério Público de Paragominas, fato este que gerou o SiMP nº 
001379-032/2015, fato relatado no of. nº 058/2021-3ªPJ/PGM consoante 
despacho/coiNt/cGPc de 19/05/2021 e demais fatos conexos, conforme 
anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc iVoNE fErNaNdES SHErriNG - corrEGEdoria GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Portaria Nº 188/2021-aai/GaB/correGePoL de 
31/05/2021

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta dos servidores i.P.S. 
mat. nº 5940566 e P.H.c.o. mat. nº 5940102, os quais teriam, em tese, 
agido de forma arbitrária no exercício da função, fato ocorrido na fazenda 
Santa Marta, município de São félix do Xingu e demais fatos conexos, con-
forme td da Sra. i.J.S e despacho/coiNt/cGPc de 24/05/21.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Victor coSta liMa lEal - corrEGEdoria rEGioNal do SUdEStE 
do Para – 10ªriSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Portaria Nº 189/2021-aai/GaB/correGePoL de 
31/05/2021

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar condutas, 
face despacho/coiNt/cGPc de 24/05/2021, referente a denúncia do Sr. 
a.P.S. e irmãos, os quais relatam que policiais civis estiveram na fazenda 
iNdiara, em altamira/Pa, no dia 07/04/2021, e teriam, em tese, agido 
de forma arbitrária e com abuso de autoridade, tudo conforme anexos e 
demais conexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc GodofrEdo MartiNS BorGES - corrEGEdoria rEGioNal do 
XiNGU – 11ªriSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 190/2021-aai/GaB/corrEGEPol de 31/05/2021 
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor G.H.a.S. 
mat. nº.5950849, a fim de apurar os fatos relatados na Ocorrência nº 
1.783/2021-0 – Protocolo: 488546/2021, onde consta que estaria, em 
tese, portando-se de modo incompatível com as funções de policial, fato 
ocorrido na cidade de Brasília/df, consoante despacho/coiNt/cGPc de 
25/03/2021 e demais atos conexos, conforme anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rafaElla lacErda fiGUEirEdo - corrEGEdoria GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Portaria Nº 191/2021-aai/GaB/correGePoL de 
31/05/2021

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar os fatos relatados pela Sra. 
J.c.f. constantes da Notícia de fato nº 000108-397/2021-MP Porto de Moz, 
onde consta, que o servidor teria, em tese, agido com arbitrariedades, 
quando acompanhado de mais dois policiais militares e o ex-marido da 
denunciante, sem Mandado Judicial, a obrigaram entregar a motocicleta 
Honda Elite de sua propriedade, fato ocorrido no dia 02/02/2021 em Porto 
de Moz, conforme despacho/coiNt/cGPc de 14/04/2021 e demais fatos 
conexos, conforme anexos.
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coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc GodofrEdo MartiNS BorGES - corrEGEdoria rEGioNal do 
XiNGU – 11ªriSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Portaria Nº 192/2021-aai/GaB/correGePoL de 
31/05/2021

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar os fatos relatados pela Sra. 
H.t.c. onde consta que, os policiais civis J.l.S. mat. nº 5913975, K.B.l. 
mat. nº 54196663 e a.c.c. mat. nº 5714907, teriam, em tese, agido com 
arbitrariedade, a quando do atendimento na dP de São João do araguaia 
no dia 08/10/2020, conforme despacho/coiNt/cGPc de 09/04/2021 e 
anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Victor coSta liMa lEal - corrEGEdoria rEGioNal do SUdEStE 
do Para – 10ªriSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Portaria Nº 193/2021-aai/GaB/correGePoL de 
31/05/2021

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias em que ocor-
reu a fuga do preso B.l.o.S. ocorrida no município de Bom Jesus do to-
cantins em 24/03/2021, por ocasião da transferência de presos da dP de 
rondon do Pará para a central de triagem masculina de Marabá-ctMM, 
consoante apurado no iPl nº 00153/2021.100018-9, e demais fatos cone-
xos conforme anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Victor coSta liMa lEal - corrEGEdoria rEGioNal do SUdEStE 
do Para – 10ªriSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Portaria Nº 194/2021-aai/GaB/correGePoL de 
31/05/2021

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a denúncia feita pela Sra. 
c.M.S.S. em face da conduta do servidor J.K.f.E. mat. nº 57201618, de ha-
ver, em tese, agido com arbitrariedades e ameaçado a denunciante, fatos 
ocorridos no município de castanhal nos dias 23/11/2020 e 25/04/2021, 
tudo consoante despacho/coiNt/cGPc de 06/05/2021 e demais conexos 
conforme anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc JaNaiNa cEdraN BErGaMiNi dE oliVEira - corrEGEdoria rE-
GioNal da ZoNa do SalGado - 3ª riSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Portaria Nº 195/2021-aai/GaB/correGePoL de 
31/05/2021

coNSidEraNdo: a necessidade de melhor apurar os fatos relacionados a 
instauração de procedimento policial referente a apreensão de uma carro-
ceria de caminhão que gerou o BoP nº 00352/2019.100145-6, tendo a car-
roceria ficado do lado de fora do Pátio de Retenção da Polícia Civil do Pará 
de onde dois pneus que estavam na carroceria foram, possivelmente, ob-
jeto de furto, tudo consoante of. 08/2021-2ªPJdHcEaPtJ de 13/04/2021 e 
demais conexos conforme anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc otto HENriQUE diaS WirtZ - coMiSSÃo PErMaNENtE dE Pro-
cESSo adMiNiStratiVo
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Portaria Nº 196/2021-aai/GaB/correGePoL de 
31/05/2021

coNSidEraNdo: a necessidade de melhor apurar os fatos referente as de-
núncias feitas pelo nacional M.a.S.N. onde imputa condutas indevidas e ar-
bitrárias praticadas por policiais civis, os quais teria, em tese, lhe impedido 
de entrar na residência de sua genitora, fato ocorrido em 02/09/2019, tudo 
consoante of. nº 66/2020/MP-4ªPJcEaP/GaB de 24/11/2020 e respectivo 
despacho/ccrM/cGPc de 04/05/2021 e demais fatos conexos conforme 
anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc cláUdio foNSEca E GoMES - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Portaria Nº 197/2021-aai/GaB/correGePoL de 
31/05/2021

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias e as res-
ponsabilidades, no extravio de uma carteira Nacional de Habilitação, 
a qual continha dados falsos do preso o.S.P. apreendida no aPfd nº 
00032/2021.100042-4 dP Benevides, sendo que citado documento estava 
sendo levado ao cPc renato chaves, pelos investigadores da dP de Be-
nevides, para realização de Perícia técnica na mesma ocasião da transfe-
rência do preso para a central de triagem da Marambaia, tudo consoante 
despacho/ccrM/cGPc de 22/03/2021 e anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc SiMoNE EdoroN MacHado araÚJo - corrEGEdoria GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Portaria Nº 198/2021-aai/GaB/correGePoL de 
31/05/2021

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as responsabilidades, quan-
to ao não atendimento acerca da instauração de procedimento policial, 
referente a morte por asfixia de uma criança ocorrida no município de 
Benevides em 2019, mesmo com as reiteradas solicitações feitas através 
dos ofícios nºs 1123/2019-MP/PJB/4ºcarGo, 55/2019-MP/PJB/1ºcarGo 
e 066/2019-MP/PJB/1ºcarGo, fato comunicado pelo of. nº 016/2021-MP/
PJP/1ºPJ de 11/05/2021 à ccrM/corrEGEPol, tudo consoante despacho/
ccrM/cGPc de 12/05/2021 e demais conexos conforme anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ValdErEZ Maria SoUZa da SilVa - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Protocolo: 669022
Portaria Nº 211/2021-GaB/cGPc/diVersos de 25/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 301/2020-GaB/cGPc de 
24/08/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
denúncia realizada pela advogada dra. Milene Serrat Brito dos Santos Ma-
rinho, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência da prática de transgressão disciplinar por 
parte de servidores;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 301/2020-
GaB/cGPc de 24/08/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 212/2021-GaB/cGPc/diVersos de 25/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 99/2021-GaB/cGPc de 
23/02/2021, que apurou a conduta do servidor c.P.S.o., mat. nº 5623189, 
conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar por parte do 
servidor;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 99/2021-
GaB/cGPc de 23/02/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
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Portaria Nº 213/2021-GaB/cGPc/diVersos de 25/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 102/2020-GaB/cGPc de 06/03/2020, 
que apurou as circunstâncias em que ocorreu a diligência policial na residência 
do Sr. M.c.S., o qual acusava policiais da dEaM/Parauapebas/Pa, de terem, 
agido com arbitrariedades, consoante relato no disque denúncia nº 256460 
de 05/02/2020, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a fragilidade da denúncia e de falta de meios ou instru-
mentos de provas;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 102/2020-
GaB/cGPc de 06/03/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 214/2021-GaB/cGPc/diVersos de 25/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 100/2021-GaB/cGPc de 
23/02/2021, que apurou a conduta do servidor a.N,S., mat. nº 57193192, 
conforme portaria instauradora;
CONSIDERANDO: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 100/2021-
GaB/cGPc de 23/02/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 215/2021-GaB/cGPc/diVersos de 25/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 61/2020-GaB/cGPc de 
27/02/2020, que apurou a conduta do servidor a.W.P.J., mat. nº 5913835, 
que teria, em tese, negligenciado na guarda da arma de fogo tipo PiSto-
la, calibre .40, Série: SEY67873, Pat.:25572 Pc/Pa, conforme portaria 
instauradora;
CONSIDERANDO: a ausência de dolo ou culpa por parte do servidor;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 61/2020-
GaB/cGPc de 27/02/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores, devendo ser 
providenciada a baixa da cautela da arma de fogo em nome do servidor 
a.W.P.J., mat. nº 5913835.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 216/2021-GaB/cGPc/diVersos de 25/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 238/2020-GaB/cGPc de 08/07/2020, 
que apurou as circunstâncias da morte do detento c.V.S., ocorrida no interior 
da carceragem da UP Tucumã, conforme portaria instauradora;
CONSIDERANDO: a ausência de elementos comprobatórios da prática de 
transgressão disciplinar por parte de servidores;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 238/2020-
GaB/cGPc de 08/07/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 217/2021-GaB/cGPc/diVersos de 25/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 263/2020-GaB/cGPc de 
05/08/2020, que apurou as denúncias do Sr. P.H.M.c contra o servidor 
J.M., mat. nº 5913943, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de elementos que possam legalmente fun-
damentar a convicção da ocorrência da prática de transgressão disciplinar 
atribuída ao servidor sindicado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 263/2020-
GaB/cGPc de 05/08/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 218/2021-GaB/cGPc/diVersos de 25/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 304/2020-GaB/cGPc de 
25/08/2020, que apurou as denúncias feitas pelo Sr. a.S.P., o qual de-
nunciou após ser vítima de furto e ter o suspeito localizado e conduzido 
pela Polícia Militar para apresentação na SU Santarém, teve a realização 
do procedimento flagrancial negada, razão pela qual houve a necessidade 
de apurar conduta do servidor J.a.c., mat. nº 5914517, conforme portaria 
instauradora;
CONSIDERANDO: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 304/2020-
GaB/cGPc de 25/08/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior

Portaria Nº 219/2021-GaB/cGPc/diVersos de 25/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 230/2019-GaB/cGPc de 
10/09/2019, que apurou o relato do nacional r.c.U., por ocasião da audi-
ência de custódia realizada em 28/03/2019, na Vara do Juizado Especial 
Civil e Criminal de Redenção/PA., conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a ausências de provas materiais e testemunhais acerca 
dos fatos;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 230/2019-
GaB/cGPc de 10/09/2019, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 220/2021-GaB/cGPc/diVersos de 25/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 46/2021-GaB/cGPc de 
26/01/2021, que apurou denúncia constante do of. nº 329/2020-MP/1ºP-
JB de 17/12/2020 (SiMP: 003250-133/2020), conforme portaria instau-
radora;
coNSidEraNdo: a inexistência de indícios da ocorrência de transgressão 
disciplinar praticada por policial civil;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 46/2021-
GaB/cGPc de 26/01/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 221/2021-GaB/cGPc/diVersos de 25/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 153/2020-GaB/cGPc de 
16/03/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face o 
teor do of. nº 072/2019-1ªPJP-cdV de 21/02/2020, conforme portaria 
instauradora;
CONSIDERANDO: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 153/2020-
GaB/cGPc de 16/03/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 222/2021-GaB/cGPc/diVersos de 31/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 64/2020-GaB/cGPc de 
27/02/2020, que apurou a conduta do servidor G.a.f.r., mat. nº 5940402, 
conforme portaria instauradora;
CONSIDERANDO: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 64/2020-
GaB/cGPc de 27/02/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVoNE fErNaNdES SHErriNG
coordenadora do interior, em exercício
Portaria Nº 223/2021-GaB/cGPc/diVersos de 31/05/2021
coNSidEraNdo: o pedido da lavra do dPc EliNElSoN dE oliVEira 
SilVa, Presidente da aai nº 52/2021-GaB/corrEGEPol de 02/02/2021, 
por meio do qual solicita a inclusão do nome do servidor M.E.c., mat. 
nº 5940452 à portaria inaugural, em razão de que no curso da instrução 
probatória, constatou-se indícios de transgressão disciplinar por parte do 
servidor.
rESolVE: determinar o adendo à Portaria Nº 52/2021-GaB/
corrEGEPol de 02/02/2021, incluindo o nome do servidor em epígrafe, 
como sindicados nos autos em tela.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 224/2021-GaB/cGPc/diVersos de 31/05/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 152/2020-GaB/cGPc de 
16/03/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face o 
teor do of. nº 072/2019-1ªPJP-cdV de 21/02/2020, conforme portaria 
instauradora;
coNSidEraNdo: não restar comprovada a incidência de transgressão dis-
ciplinar no fato apurado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENto dos autos da aai nº 152/2020-
GaB/cGPc de 16/03/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVoNE fErNaNdES SHErriNG
coordenadora do interior, em exercício

Protocolo: 668915
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CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

Portaria
.

Portaria N° 134 de 18 de Maio de 2021–GaB/dGcPcrc
o dirEtor GEral do cENtro dE PErÍciaS ciENtÍficaS “rENato cHa-
VES”, usando das atribuições legais e conferidas Pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o art. 95 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/494319– cPc/rc.
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão à servidora aNa claUdia MElo MacEdo, ma-
trícula nº 54182353/2, ocupante do cargo de Perito criminal, lotada neste 
cPc “rc”, licença para atividade classista, no período de 06.05.2021 a 
31.12.2022.
rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
cENtro dE PErÍciaS ciENtÍficaS “rENato cHaVES”, 18 de Maio de 
2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 668552
LiceNÇa NoJo

Portaria Nº 236 de 17/06/2021-daF
SErVidor: alodio GUilHErME rocHa Mac cUllocH
carGo: Perito criminal, MatrÍcUla: 5479266/1
PErÍodo: 13.06.2021 a 20.06.2021

Protocolo: 668750

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº237 de 17/06/2021-daF
SErVidor: Jadir ataÍdE doS SaNtoS
carGo: Perito criminal, MatrÍcUla: 5325013/1
PErÍodo:01.07.2021 a 30.07.2021
triÊNio:04.06.2010 a 03.06.2013

Protocolo: 668749

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 216 de 11/06/2021 – daF
SErVidor: dUrVal PoNtES fErrEira
carGo: Perito criminal MatrÍcUla: 5187990/2
PErÍodo: 01.04.2021 à 10.04.2021

Portaria Nº 217 de 11/06/2021 – daF
SErVidor: allaN KNio lUZ NaVarro dE SoUSa
carGo: auxiliar técnico de Perícias MatrÍcUla: 54187991/2
PErÍodo: 10.05.2021 à 16.05.2021

Portaria Nº 221 de 14/06/2021 – daF
SErVidor: faBiaNo BatiSta do coUto
carGo: Perito Médico legista MatrÍcUla: 57188374/2
PErÍodo: 02.03.2021 à 16.03.2021.

Portaria Nº 222 de 14/06/2021 – daF
SErVidor: HElio roBErto GoNÇalVES
carGo: Perito criminal MatrÍcUla: 5745756/2
PErÍodo: 10.12.2020 à 19.12.2020.

Portaria Nº 223 de 14/06/2021 – daF
SErVidor: JoSÉ Maria doS SaNtoS fErNaNdES
carGo: Perito criminal MatrÍcUla: 5233020/1
PErÍodo: 01.04.2021 à 22.05.2021

Portaria Nº 224 de 15/06/2021 – daF
SErVidor: JoSÉ doS SaNtoS cordEiro filHo
carGo: Perito criminal MatrÍcUla: 5843480/1
PErÍodo: 15.02.2021 à 18.02.2021.

Protocolo: 668831

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 168 de 16 de JUNHo de 2021 – GaB/dGcPcrc
o dirEtor GEral do cENtro dE PErÍciaS ciENtÍficaS “rENato cHa-
VES”, usando das atribuições legais e conferidos pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, lei n° 6.282 de 19.01.00 e o 
Processo n°2021/622050.
r E S o l V E:
designar, interinamente, a servidora Márcia dE NaZarÉ BarBoSa dE 
Sá, Perito criminal - Gerente do Núcleo de Engenharia aplicada, matrícula 

n° 5130204/2, para responder pela coordenação de Engenharia legal , 
GEP-daS-011.4, no período de 01 a 15.06.2021, no impedimento do titular 
do cargo.
rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
cENtro dE PErÍciaS ciENtÍficaS “rENato cHaVES”, 16 de Junho de 
2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 668704

terMo aditiVo a coNtrato
.

Portaria N° 166/21-GaB/dGcPcrc de 15 de JUNHo de 2021.
o dirEtor GEral do cENtro dE PErÍciaS ciENtÍficaS “rENato cHa-
VES”, usando das atribuições legais e conferidas Pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33771 de 02.01.2019.
CONSIDERANDO os termos do Processo n° 2021/292810;
coNSidEraNdo os termos da lei complementar n° 07/91 de 28.09.91, 
que autoriza a contratação de pessoal para atender necessidade temporá-
ria de excepcional interesse público.
r E S o l V E: aditiVar, por tempo determinado, o contrato temporário 
dos profissionais abaixo, para exercerem funções neste Centro de Perícias 
Cientifica.
Período 01.02.2021 a 31.12.2021.
JoicE lEMoS triNdadE – auxiliar operacional
Período 06.02.2021 a 31.12.2021.
JacKliNE QUadroS doS SaNtoS – auxiliar operacional
Período 01.03.2021 a 31.12.2021.
iZaBEla PiNHEiro BEZErril – auxiliar operacional
Período 20.03.2021 a 31.12.2021.
claricE doS SaNtoS GUrGEl - auxiliar operacional
Vitor aUGUSto cUNHa dE SoUZa - auxiliar operacional
Período 01.04.2021 a 31.12.2021.
PriScila PaSSoS da coSta – auxiliar operacional
Período 02.05.2021 a 31.12.2021.
aliNE WaNESSa coSENZa PErEira - auxiliar operacional
aNtoNio MiltoN Brito loBao - Perito Médico legista
claÚdio JUNior carValHo - auxiliar técnico de Perícias
clEa do Socorro alVES coSta - auxiliar operacional
criStiaNE liMa riBEiro - auxiliar técnico de Perícias
daNilo MaGalHaES rEZEGUE - Perito Médico legista
EdMilSoN loPES caBral - auxiliar operacional
EliaB HarNoN dE SoUSa PErEira- auxiliar técnico de Perícias
EliEl MiGlio Maia – Motorista
frEdSoN da SilVa alBUQUErQUE – Motorista
GilSoN riBEiro MaGalHaES – Motorista
HalEN oHaNa da rocHa XaViEr - auxiliar operacional
raiSSa PErEira dE toMMaSo - Perito Médico legista
raPHaEl PolaMarES JacoBS - Perito Médico legista
SilVio roSario XaViEr JUNior - auxiliar técnico de Perícias
tatiaNE calaBria coElHo - Perito Médico legista
Vitor lEoNardo dE lUcENa SoUZa – Motorista
WaGNEr dE SoUSa SoSiNHo - auxiliar técnico de Perícias
Período 06.05.2021 a 31.12.2021.
rENato caValcaNtE oliVEira – Motorista
Período 15.05.2021 a 31.12.2021.
tHadEU iVSoN alBUQUErQUE oliVEira - auxiliar técnico de Perícias
Período 02.06.2021 a 31.12.2021
JoSE roBErto NUNES SEGUiNS GoMES – Perito Médico legista
faBricio lUiS alVES dE SoUSa - auxiliar operacional
HUGo daNiEl SoUSa NoGUEira - auxiliar operacional
JEaNdErSoN carloS Brito doS SaNtoS - auxiliar operacional
JorGE lUiS dE oliVEira MorEira - auxiliar operacional
Marcia cHaVES SoUZa - auxiliar operacional
MariNaldo oliVEira SaNtaNa - auxiliar operacional
MaUro SaNtoS dE araUJo - auxiliar operacional
alEXaNdrE rEiS dE oliVEira - auxiliar técnico de Perícias
carloS aNtoNio dE SoUSa - auxiliar operacional
daYSE Maria do ESPirito SaNto SilVa - auxiliar técnico de Perícias
odEtE Maria rodriGUES da SilVa - Motorista
JoNataS PortilHo dE MElo - Motorista
aNtoNio carloS riBEiro da SilVa - Motorista
fraNciSco italo caStElo diaS - Motorista
lEidiaNE fErrEira MaciEl - auxiliar técnico de Perícias
Maria GraciEtE dE aVElar BEcKMaN - auxiliar operacional
MilKa loPES cardoSo raiol - auxiliar operacional
rita do Socorro da coSta SoUZa - auxiliar operacional
roSiclEia GoMES dE SoUSa - auxiliar operacional
rita dE caSSia BatiSta alBUQUErQUE - auxiliar técnico de Perícias
EricKSoN MElo cHaGaS - auxiliar operacional
rodriGo fEliZ caValcaNtE - técnico em Gestão de informática
dUrVal SaNtaNa cordEiro filHo – auxiliar operacional



 diário oficial Nº 34.614  59 Sexta-feira, 18 DE JUNHO DE 2021

iGor SilVa NaZario - Motorista
cilMar cordEiro - auxiliar técnico de Perícias
JESiMar GUiMaraES dE caStro - auxiliar operacional
lEaNdro dE JESUS Maia MorEira - auxiliar técnico de Perícias
Maria aUXiliadora dE JESUS SaNta BriGida - auxiliar técnico de Pe-
rícia
Maria da PaZ MatoS SoUSa - auxiliar operacional
MiriaN rodriGUES dE SoUSa - auxiliar operacional
ociNEa do Socorro coSta SaNta BriGida - auxiliar técnico de Pe-
rícias
PaUlo aUGUSto PiNHEiro dE MElo JUNior - Motorista
PaUlo EdEN roSa da SilVa - Motorista
PaUlo HENriQUE coElHo da SilVa - auxiliar operacional
PEdro SErGio dE SoUSa rEiS - Motorista
rafaEl NEVES da SilVa MoNtEiro - auxiliar operacional
SaNdra MoNtEiro SoUSa - auxiliar operacional
ViViaNdErSoN SilVa doS SaNtoS - auxiliar operacional
WElliNGtoN PErEira BaltaZar - Motorista
lEiliaNE carValHo PiNHEiro - auxiliar operacional
EVaNdro PaMPloNa JUNior - auxiliar operacional
Período 03.06.2021 a 31.12.2021.
lUciENE BatiSta aUGUSto - auxiliar operacional
lUiZ fErNaNdo dE SoUSa SilVa - auxiliar operacional
Maria rEGiNa dE SoUZa da SilVa - auxiliar operacional
Período 17.06.2021a 31.12.2021.
MUllEr BrENo dE SoUSa oEiraS - Motorista
Período 19.06.2021 a 31.12.2021.
ariWaNda VEroNiKa PErEira Patriota – auxiliar técnico de Perícias
EliaNE lEitE riBEiro - auxiliar operacional
MarcElo claYtoN raMoS da SilVa – auxiliar técnico de Perícias
Período 02.07.2021 a 31.12.2021.
VaNESSa do Socorro fariaS doS SaNtoS- auxiliar operacional
Período 03.07.2021 a 31.12.2021.
cHarlEilaN dE oliVEira SaNtoS – Motorista
EliZEU riBEiro da SilVa - auxiliar técnico de Perícias
fraNciara MiraNda coElHo - auxiliar operacional
iVaNil GoNÇalVES - Motorista
Período 05.07.2021 a 31.12.2021
lENi cardoSo ValadarES – auxiliar técnico de Perícias
rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
cENtro dE PErÍciaS ciENtÍficaS “rENato cHaVES”, 15 de Junho de 
2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 668560

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria

editaL de citaÇÃo
o Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar nº 
2019/596386, instituído pela Portaria Nº 54/2019-cGd/Pad, de 25 de 
novembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.044 de 27 
de novembro de 2019, Portaria de substituição de membro nº 178/2020-
CGD/PAD/DIVERSOS, de 12 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial 
do Estado nº 34.312, de 14 de agosto de 2020 e Portaria de substituição de 
membro nº 219/2020- cGd/Pad/diVErSoS, de 21 de setembro de 2020, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.363, de 06 de outubro de 2020, 
todas da lavra do corregedor chefe desta autarquia, Sr. Marlenilson luiz 
Pinheiro Miranda no uso de suas atribuições, cita pelo presente edital, por 
se encontrar em local incerto e não sabido, o Sr lUiZMar EVariSto dE 
Sá, cPf nº 380.544.771-04, e o intima a apresentar, conforme o art. 219 
da lei 5.810/94, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publcação 
deste, na sede deste órgão, sito a Av. Augusto Montenegro, Km 03, s/n, 
bairro Mangueirão, Belém/Pa, no setor de Sindicância, defesa escrita nos 
autos do Processo nº 2019/596386.
os autos desse mencionado processo podem ser consultados, no horário 
das 9:00h às 15:00h, também na sede deste órgão.
Belém, 16 de junho de 2021
EMErSoN alMEida liMa
PrESidENtE

editaL de citaÇÃo
Na qualidade de Presidente da comissão de Processo administrativo 
disciplinar nº 2019/596418, instituído pela Portaria Nº 56/2019-cGd/
PAD, de 26 de novembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 

34.048 de 03 de dezembro de 2019, Portaria de substituição de membro 
nº 180/2020-cGd/Pad/diVErSoS, de 12 de agosto de 2020, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.312, de 14 de agosto de 2020, Portaria 
de substituição de membro nº 221/2020- cGd/Pad/diVErSoS, de 21 
de setembro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.363, 
de 06 de outubro de 2020, todas da lavra do corregedor chefe desta 
autarquia, Sr. Marlenilson luiz Pinheiro Miranda, aditada pela Portaria 
Nº 57/2021-cGd/Pad/diVErSoS, de 23 de fevereiro de 2021, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.503, de 01 de março de 2021, CITA 
pelo presente edital, por se encontrar em local incerto e não sabido, o 
Sr lUiZMar EVariSto dE Sá, cPf nº 380.544.771-04, e o intima a 
apresentar, conforme o art. 219 da lei 5.810/94, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a contar da publcação deste, na sede deste órgão, sito a Av. 
augusto Montenegro, Km 03, s/n, bairro Mangueirão, Belém/Pa, no setor 
de Sindicância, defesa escrita nos autos do Processo nº 2019/596418.
os autos desse mencionado processo podem ser consultados, no horário 
das 9:00h às 15:00h, também na sede deste órgão.
Belém, 16 de junho de 2021
EMErSoN alMEida liMa
PrESidENtE

Portaria Nº 126/2021 – cGd/siNdicÂNcia/diVersas, 
de 14/06/2021.

o corregedor chefe em exercício do departamento de trânsito do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições conferidas por lei, e …
coNSidEraNdo os termos da Portaria N° 1861/2017-dG/cG/dEtraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 22.06.2017, 
que delegou poderes ao corregedor chefe para instauração sindicância, 
investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 002/2021-comissão de 
Sind. investigativa, de 14.06.21, subscrito pela Presidente da comissão 
Rita de Cássia Varela Pinheiro, por intermédio do qual solicita e justifica 
a necessidade de novo prazo para a conclusão do Processo de Sindicância 
investigativa nº 2020/1008561.
r E S o l V E:
i - ProrroGar por mais 30 (trinta) dias, o prazo do Processo de 
Sindicância investigativa instaurado pela Portaria Nº 01/2021-cGd/
SiNd. iNVEStiGatiVa, publicada no doE 34.560, de 22 de abril de 2021, 
para dar continuidade a investigação e devida conclusão dos trabalhos, a 
contar desde 08 de junho de 2021;
iii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares, e à coordenadoria 
de Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cum-
primento do presente ato.
MariSE PaES BarrEto MarQUES
corregedora chefe em Exercício – dEtraN/Pa.

Protocolo: 668981
Portaria Nº 1584/2021-daF/cGP, de 27/05/2021

a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 91, da lei 5.810/94-rJU, de 24/01/1994 
e a apresentação da certidão de Nascimento, datada 14/05/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor antonio augusto andrade dos Santos, assistente 
de trânsito, matrícula 80845517/1, lotado na coordenadoria de Habilitação 
de condutores, dez (10) dias de licença Paternidade, no período de 11/05 
a 20/05/2021, de acordo com o estabelecido na lei 5.810/94-rJU.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 11/05/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 1582/2021-daF/cGP, de 27/05/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas, em exercício, do departamento de 
trânsito do Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe 
foram delegadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24.01.1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 74487 de 20/05/2021,
r E S o l V E:
ProrroGar a licença para tratamento de Saúde concedida ao servidor 
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda, Procurador autárquico, matrícu-
la 57190699/1, lotado na corregedoria, por 90 (noventa) dias, no período 
de 18/03 a 15/06/2021, conforme laudo Médico nº 74487 de 20/05/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 18/03/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 1766/2021-daF/cGP, de 10/06/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes do Parecer 1569/2011-ProJUr/
Nc, no Processo 2011/427324, deferindo a concessão de licença Prêmio 
à servidora,
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r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora ElEoNora Maria da coSta PalHa, auxiliar téc-
nico, matrícula 3266532/1, lotada na Gerência de Biblioteca, 120 (cento 
e vinte) dias de licença Prêmio, no período de 01/07 a 28/10/2021, refe-
rentes aos triênios 2004/2007 (60 dias) e 2007/2010 (60 dias), de acordo 
com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 01/07/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 1641/2021-daF/cGP, de 02/06/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.06, no Proces-
so 2021/255041, reconhecendo que o direito do servidor à concessão da 
licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor PEdro PaUlo carValHo, auxiliar operacional de 
trânsito, matrícula 80845480/1, lotado na Gerência de Protocolo e arquivo, 
90 (noventa) dias de licença Prêmio, no período de 24/05 a 21/08/2021, 
referentes aos triênios 2007/2010 (60 dias) e 2010/2013 (30 dias), de 
acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24 de janeiro de 1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 24/05/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 668985

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1552/2021-daF/cGP, de 26/05/2021
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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/545977;
rESolVE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
lissandra cecília Martins Erero, matrícula nº 57194914 /1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.500,00 (HUM Mil E QUiNHENtoS rEaiS) e destinam-se a suprir despe-
sas eventuais e emergenciais diversas de pronto pagamento no Município 
de altamira.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-800,00
3339033-r$-200,00
3339036-r$-500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 13/06 a 03/07/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1585/2021-daF/cGP, de 27/05/2021
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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/446076;
rESolVE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Vanderlândio Bispo de Sena, matrícula nº 57201803/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUatro Mil rEaiS) e destinam-se a suprir despesas diversas 
de pronto pagamento da referida cirEtraN.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-4.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de trinta (30) dias a partir do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1587/2021-daF/cGP, de 27/05/2021
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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/549492;
rESolVE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
inês Maria Miléo Guerreiro, matrícula nº 8080089/1.

art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir despesas diversas de 
pronto pagamento durante a operação de fiscalização no municipio de Sa-
linópolis.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.000,00
3339036-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 11 à 24/06/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1600/2021-daF/cGP, de 28/05/2021
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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/526264;
rESolVE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
iranildo fernandes de oliveira, matrícula nº 3261700/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir despesas diversas de 
pronto pagamento nos municípios de: Xinguará, Eldorado dos carajás e 
Curiónopolis.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-2.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 01/06 a 15/06/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1611/2021-daF/cGP, de 28/05/2021
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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/308640;
rESolVE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
rosileude Pereira da Silva, matrícula nº 5946856/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir despesas diversas de 
pronto pagamento da cirEtraN de Marabá e Shopping Marabá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-400,00
3339039-r$-1.600,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 (trinta) dias a partir do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 668538

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1133/2021-daF/cGP, de 23/04/2021
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 2021/402958;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado referente ao deslocamento de Redenção para o municí-
pio de Belém, no período de 26 à 30/04/2021, a fim de tratar de assuntos 
relacionados a cirEtraN.

nome matricula

ronnegley cruz de Barros 54194240 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 1132/2021-daF/cGP, de 23/04/2021
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 2021/399581;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado referente ao deslocamento de Conceição do Araguaia 
para o município de Belém, no período de 26 à 30/04/2021, a fim de tratar 
de assuntos relacionados a cirEtraN.

nome matricula
Jonny anderson Silva do Nascimento 5936439 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1135/2021-daF/cGP, de 23/04/2021
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 2021/371975;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de oito e meia (08 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado referente ao deslocamento de Almeirim/Monte Doura-
do para o município de Belém, no período de 04 à 12/05/2021, a fim de 
tratar de assuntos relacionados a cirEtraN e participar de treinamento de 
gerencia junto a cNcir.

nome matricula
antonio francisco de Souza Jambo 55590240 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1136/2021-daF/cGP, de 23/04/2021
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 2021/414364;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco meia (25 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado referente ao deslocamento de Santarém para o 
município de almeirim/Monte dourado, no período de 26/04 à 21/05/2021, 
a fim de realizar vistorias veiculares, aplicação de lacres entre outras ativi-
dades afins e orientação aos usuários.

nome matricula

Nelcivan de oliveira Viana 57199211 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1138/2021-daF/cGP, de 23/04/2021
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 52/2021-coft, de 14/04/2021, e demais despachos no Processo 
2021/392586,
r E S o l V E:
aUtoriZar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias, ao servidor 
abaixo relacionado destinada ao deslocamento do Município de Belém para 
Brasília, no período de 18/04 a 21/04/2021, a fim de compor equipe que 
realizará visitas técnicas às instalações de centro de treinamentos locali-
zados naquela unidade da federação. 

Servidor matricula

ivan carlos feitosa gomes 57198371 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1142/2021-daF/cGP, de 23/04/2021
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 
04/2021, de 07/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/366427,

r E S o l V E:
aUtoriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias, ao ser-
vidor abaixo relacionado destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Vigia de Nazaré, no período de 26/04 a 21/05/2021, a 
fim de realizar vistoria de veículos na Ciretran do referido município.

Servidor matricula

Marcos andré tavares da silva 57200463 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1143/2021-daF/cGP, de 23/04/2021
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, de 18/03/2021, e demais despachos no Processo 2021/308726,
r E S o l V E:
aUtoriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias, ao 
servidor abaixo relacionado destinada ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Salinópolis, no período de 03/05 a 28/05/2021, 
a fim de realizar atendimento de veículos na Ciretran do referido município.

Servidor matricula

Pedro antonio coimbra pantoja 55586191 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1146/2021-daF/cGP, de 26/04/2021
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 2021/383953;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado referente ao deslocamento de Belém para o 
município de Paragominas, no período de 16/04 à 15/05/2021, a fim de 
substituir o titular exonerado, da Gerência da cirEtraN “a” do referido 
município.

nome matricula
daniel Batista corrêa 57176473 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1147/2021-daF/cGP, de 26/04/2021
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 2021/391570;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado referente ao deslocamento do Município de Castanhal 
para o Município de Belém, no período de 26 a 30/04/2021, a fim de resol-
ver pendências relativas às demandas da cirEtraN do referido município.

nome matricula
leandro Guilherme Vieira 5949123 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1149/2021-daF/cGP, de 26/04/2021
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 2021/421616;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco meia (25 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Jacundá, no período de 03/05 à 28/05/2021, a fim de 
realizar atendimento no setor de vistoria.

nome matricula
Nelson Jair costa de Brito 54191585 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 1151/2021-daF/cGP, de 27/04/2021
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 2021/417335;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias a servidora 
abaixo especificada referente ao deslocamento de Belém para o município 
de Paragominas, no período de 29/04 à 04/05/2021, a fim de acompanhar 
a itinerante de 3ª fase.

nome matricula
rosa Maria freitas ferreira 57176560/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1153/2021-daF/cGP, de 27/04/2021
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 2021/350419;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco meia (25 e 1/2) diárias a ser-
vidora abaixo especificada referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Santa izabel do Pará, no período de 10/05 
à 04/06/2021, a fim de entregar documentos na CIRETRAN do referido 
municipio.

nome matricula
francilene Maciel da Silva 80845532 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1154/2021-daF/cGP, de 27/04/2021
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 2021/210275;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco meia (25 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado referente ao deslocamento do Município de San-
tarém para o Município de oriximiná, no período de 03 à 28/05/2021, a 
fim de prestar atendimento no setor de vistoria na CIRETRAN do referido 
municipio.

nome matricula
Kerley ailton lima de Sousa 57201635 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1155/2021-daF/cGP, de 27/04/2021
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 2021/431248;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os Municípios de redenção – 10 e 11/05/2021, ourilândia do 
Norte – 12/05/2021, tucumã – 13/05/2021, redenção – 14 à 24/05/2021, 
ourilândia do Norte – 25 à 26/05/2021, tucumã/Belém – 27 à 29/05/2021 
, a fim de dar continuidade a Instituição Processual de PAD nº 2020/919 
instaurado pela Portaria Nº 304/2019.cGd/Pad diVErSoS referente a 
“operação Galezia” nos municípios acima citados.

nome matricula

Juliana cozara oliveira Martins 55588874 /1

ivanna antunes Gurgel 57175607 /1

Gleydson José Miranda da Paixão 54192298 /2

domingos corrêa da Silva 55586241 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1168/2021-daF/cGP, de 28/04/2021
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 2021/403929;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco meia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município 
de Belém para o Município de conceição do araguaia, no período de 03/05 
à 05/05/2021, redenção – 06/05 à 10/05/2021, floresta do araguaia – 
11/05 à 12/05/20212, rio Maria – 13/05 à 14/05/2021, São félix do Xingu 
– 15/05 à 17/05/2021, Xinguara – 18/05 à 20/05/2021, São domingos do 
araguaia – 21/05 à 23/05/2021, Marabá/Belém – 24/05 à 28/05/2021, a 
fim de comporem a equipe realizando vistoria predial e pedagógica.

nome matricula
olga Santos tôrres de assis 3263592/1
Maria lucieire Miranda lima 3266923/1

luisa lobato da Silva 57198055/1
Joaquim luiz farias caldas 54183121/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1172/2021-daF/cGP, de 28/04/2021
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 2021/404404;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de oito e meia (08 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para o Município 
de Moju no período de 17 à 25/05/2021, a fim de realizar Curso de Forma-
ção e atualização de taxista.

nome matricula

afonso luiz Marinho frança 3265226/1

Heldecir lima conceição 3157300 /1

carlos Magno trindade ferradais 57188923 /1

átila de Morais Machado 57175789/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1177/2021-daF/cGP, de 28/04/2021
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 2021/428266;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado referente ao deslocamento de Belém para o 
minicipio de Paragominas no período de 03 à 28/05/2021, a fim de realizar 
serviços de entrega de documentos.

nome matricula
Neidson de andrade Santos 57191834 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1178/2021-daF/cGP, de 07/05/2021
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 2021/359941;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e ½) diárias à servi-
dora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de castanhal, no período de 03 à 28/05/2021, a fim 
de realizar serviços de atendimento na área de habilitação, na cirEtraN 
do referido município.

nome matricula
Maria roSiMEirE MEdEiroS dE dEUS 55588879/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 1179/2021-daF/cGP, de 28/04/2021
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 2021/386299;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada referente ao deslocamento de Belém para 
o minicipio de Altamira no período de 03 à 28/05/2021, a fim de realizar 
atendimento ao publico, na cirEtraN do referido municipio.

nome matricula
Sandra terezinha Braga teixeira 54184444 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1181/2021-daF/cGP, de 28/04/2021
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 2021/210118;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada referente ao deslocamento de Belém para o 
minicipio de Oriximiná no período de 03 à 28/05/2021, a fim de realizar 
atendimento de habilitação e veículo na cirEtraN do referido municipio.

nome matricula
Jamille christina farias lira 55588474 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1182/2021-daF/cGP, de 28/04/2021
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 2021/427199;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado referente ao deslocamento de Belém para o 
minicipio de Bragança no período de 03 à 28/05/2021, a fim de realizar 
atendimento e retaguarda de veículos na cirEtraN do referido municipio.

nome matricula

ailton da Silva Nascimento 55588490/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1183/2021-daF/cGP, de 28/04/2021
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 2021/432087;
r E S o l V E :
aUtoriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para o minicipio 
de Paragominas no período de 29/04 à 04/05/2021, a fim de aplicar exa-
mes práticos de trV e trM no referido municipio.

nome matricula

fernando Josias da costa leal 3263088 /1

Marcelo Monteiro de castilho 57195480 /1

Pedro Paulo de almeida Barbosa 57175755 /1

Valdir de Sousa Moura Júnior 57189512 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1188/2021-daF/cGP, de 29/04/2021
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 
149/2021, de 15/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/394895,

r E S o l V E:
aUtoriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias, ao 
servidor abaixo relacionado destinada ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de capanema, no período de 03/05 a 28/05/2021, 
a fim de realizar atendimento de veículos na Ciretran do referido município.

Servidor matricula

JoSÉ dE riBaMar MorEira BarBoSa 57196220 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1189/2021-daF/cGP, de 30/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delega-
das através da Portaria 3057/2020-dG/cGP, e,
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/403934;
r E S o l V E:
rEtificar a Portaria 1061/2021-daf/cGP, de 20/04/2021, que autorizou 
o deslocamento dos servidores Emerson almeida lima e Gildo carvalho dos 
Santos de Belém para os municipios de abaetetuba, Barcarena, castanhal, 
capanema e Bragança.
onde se lê: quinze e meia (15 e ½ - r$ 3.538,73).
leia-se: quinze e meia (15 e ½ - r$ 3.468,40).
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 668537

editaL de NotiFicaÇÃo

editaL de NotiFicaÇÃo de aPLicaÇÃo de PeNaLidade
de Processo de sUsPeNsÃo do direito de diriGir

o coordenador de controle de Penalidades do departamento de trânsito 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela Portaria Nº 
1905/2017/dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em conformidade 
com os artigos 261 do Código de Trânsito Brasileiro c/c o art. 23 da Resolução 
nº 723/2018 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, após esgotadas 
as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, NOTIFICA 
aoS coNdUtorES aBaiXo rElacioNadoS que foi imposta a Penalidade de 
Suspensão do direito de dirigir, pelo período respectivamente discriminado 
na tabela abaixo, cumulada com a obrigatoriedade de realização de curso de 
reciclagem, nos termos do art. 261 e 268, ii do ctB c/c art. 3° da resolução 
723/2018 do conselho Nacional de trânsito – coNtraN.
Vossa Senhoria poderá apresentar rEcUrSo À Jari – JUNta adMiNiStra-
tiVa dE rEcUrSo até a data limite de 30/07/2021. todavia, caso V. Sª 
opte por não recorrer, deverá entregar sua carteira Nacional de Habilitação 
neste dEtraN/Pa, para que assim possa dar início ao cumprimento da 
penalidade aqui mencionada.
o recurso deverá ser endereçado à Junta administrativa de recurso de 
infrações – Jari e entregue na coordenadoria de controle de Penalidades, 
sito à rua antônio Barreto, 165, Umarizal, cEP 66055-050, Belém — Pará. 
No interior do Estado, a entrega do recurso poderá ser feita na agência 
do DETRAN mais próxima. V. Sa. Poderá também enviar seu recurso por 
remessa postal à coordenadoria de controle de Penalidades.
Não ocorrendo a apresentação do recurso ou a entrega da cNH no prazo 
acima estipulado, a penalidade de SUSPENSÃo do dirEito dE diriGir 
surtirá seus efeitos a partir de 16/08/2021, data esta que será considerada 
o início do prazo para contagem da dosimetria imposta. durante o cum-
primento da penalidade de suspensão, V. Sa. não poderá conduzir veículo 
automotor de qualquer espécie e categoria, sob pena de lhe ser imposta 
a caSSaÇÃo do dirEito dE diriGir, por dois anos, sem prejuízo das 
sanções penais decorrentes do crime previsto no art. 307 do ctB.
durante o cumprimento da penalidade de suspensão, V. Sa. poderá dirigir-
se a qualquer dos endereços acima descritos para receber “encaminha-
mento” ao cUrSo dE rEciclaGEM. importante esclarecer que, apenas 
após conclusão do Curso de Reciclagem, os serviços de habilitação (reno-
vação, mudança de categoria, 2° via etc) estarão liberados novamente, 
ainda que o prazo da penalidade já tenha expirado.
 

NoME do coNdUtor N° da cNH N° do ProcESSo tEMPo dE SUS-
PENSÃo

doMiNGoS BarBoSa doS SaNtoS 04256189207 2019/506770 12 MESES
EVaNdro aNdrE VaScoNcEloS SilVa 04417010169 2019/535461 12 MESES

fEliPE lira rodriGUES 05651961208 2020/134361 12 MESES
fErNaNdo MartiN SoUSa dE oliVEira 00392685227 2021/8814 12 MESES

fraNciSco coElHo dE MESQUita 01310198939 2019/646412 12 MESES
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NoME do coNdUtor N° da cNH N° do ProcESSo tEMPo dE SUS-
PENSÃo

fraNciSco coElHo dE MESQUita 01310198939 2019/593864 03 MESES

fraNciSco WilliaN GalVao araUJo 00445590476 2021/8225 12 MESES
GilVaNdro fErrEira BarroS 00608167088 2021/111366 12 MESES

GUilHErME alENcar BoY EllEr 05211892736 2019/547771 08 MESES
icaro JoSE rocHa 03703807358 2020/48383 12 MESES

ioNa ciBEllE NEVES dE alMEida 04394192968 2019/240375 12 MESES
JEfErSoN alVE dE SoUZa 04837267828 2020/124110 12 MESES

JorGE PErEira lEal 00104342332 2019/532715 12 MESES
JUNior MarQUES dE SoUZa 03959550007 2020/73570 07 MESES

MaNaSSES MaciEl fErrEira NEto 05256358253 2019/643842 12 MESES
MarcoS allaN doS SaNtoS Brito 03895001189 2021/83313 12 MESES

MarcoS dioNES SaNtoS 05515335278 2020/77234 03 MESES
MarcoS dioNES SaNtoS 05515335278 2020/77219 04 MESES

MariNaldo faVacHo SoarES 05499474148 2021/8316 12 MESES

Belém, 17 de junho de 2021.
aNdrÉ riVEliNo PaNato
coordenador de controle de Penalidades
Portaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 668841
editaL de NotiFicaÇÃo de iNstaUraÇÃo

de Processo de sUsPeNsÃo do direito de diriGir
o coordenador de controle de Penalidades do departamento de trânsito 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela Portaria Nº 
1905/2017/dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em conformidade 
com os artigos 261 do Código de Trânsito Brasileiro c/c o art. 23 da 
Resolução nº 723/2018 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, após 
esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa 
postal, Notifica aoS coNdUtorES aBaiXo rElacioNadoS que foi 
instaurado processo administrativo visando a aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir.
Vossa Senhoria poderá apresentar defesa escrita no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da data da publicação deste edital, ficando assegurado o 
direito de utilizar todos os meios de provas permitidos em lei. a defesa 
deverá ser endereçada à coordenadoria de controle de Penalidades do 
dEtraN-Pa, sito à rua antônio Barreto, 165, Umarizal, cEP 66055-050, 
Belém — Pará. No interior do Estado, a entrega da defesa poderá ser feita 
na Agência do DETRAN mais próxima. V. Sa. Poderá também enviar sua 
defesa por remessa postal endereçada à coordenadoria de controle de 
Penalidades. Não ocorrendo apresentação de defesa no prazo acima esti-
pulado, será dado prosseguimento na instrução e julgamento do processo, 
a vossa revelia.

NoME do coNdUtor N° da cNH N° do ProcESS
ailtoN PoMPilio dE alMEida 5349103305 2021/88036

alEXaNdrE HENriQUE dE SaNtaNa BraSil 5161756553 2021/88153
aNtoNio da SilVa riBEiro 3122722030 2021/88250

cESar MatoS coSta 3930438149 2021/283663
cicEro SErGio Baia da SilVa 5133812975 2021/83094

clEYtoN MoraES BarroS 4595329502 2021/83225
cloViS VittEli caSSiaNo JUNior 2967476780 2021/83240

EdNo PErEira oliVEira 873732220 2021/111247
iSMaEl do NaSciMENto SaNtaNa 5552851101 2021/111394

JEaN carloS JorGE SilVa 793950155 2021/283789
Maria criStiNa NEVES BarBoSa 891882874 2021/248549

SaUlo roBErto rEGiS dE SoUZa MoraES 14742295444 2021/111501
   
   
   
   
   
   
   
   

Belém, 17 de junho de 2021.
aNdrÉ riVEliNo PaNato
coordENador dE coNtrolE dE PENalidadES
Portaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 668846

editaL de NotiFicaÇÃo de aPLicaÇÃo de PeNaLidade
de Processo de sUsPeNsÃo do direito de diriGir

o coordenador de controle de Penalidades do departamento de trânsito 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela Portaria 
Nº 1905/2017/dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em 
conformidade com os artigos 261 do Código de Trânsito Brasileiro c/c o 
art. 23 da resolução nº 723/2018 do conselho Nacional de trânsito – 
CONTRAN, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação 
via remessa postal, Notifica aoS coNdUtorES aBaiXo rElacioNadoS 
que foi imposta a Penalidade de Suspensão do direito de dirigir, pelo 
período respectivamente discriminado na tabela abaixo, cumulada com a 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem, nos termos do art. 
261 e 268, ii do ctB c/c art. 3° da resolução 723/2018 do conselho 
Nacional de trânsito – coNtraN.
Vossa Senhoria poderá apresentar rEcUrSo À Jari – JUNta adMiNiStra-
tiVa dE rEcUrSo até a data limite de 30/07/2021. todavia, caso V. Sª 
opte por não recorrer, deverá entregar sua carteira Nacional de Habilitação 
neste dEtraN/Pa, para que assim possa dar início ao cumprimento da 
penalidade aqui mencionada.
o recurso deverá ser endereçado à Junta administrativa de recurso de 
infrações – Jari e entregue na coordenadoria de controle de Penalidades, 
sito à rua antônio Barreto, 165, Umarizal, cEP 66055-050, Belém — Pará. 
No interior do Estado, a entrega do recurso poderá ser feita na agência 
do DETRAN mais próxima. V. Sa. Poderá também enviar seu recurso por 
remessa postal à coordenadoria de controle de Penalidades.
Não ocorrendo a apresentação do recurso ou a entrega da cNH no prazo 
acima estipulado, a penalidade de SUSPENSÃo do dirEito dE diriGir 
surtirá seus efeitos a partir de 16/08/2021, data esta que será considerada 
o início do prazo para contagem da dosimetria imposta. durante o cum-
primento da penalidade de suspensão, V. Sa. não poderá conduzir veículo 
automotor de qualquer espécie e categoria, sob pena de lhe ser imposta 
a caSSaÇÃo do dirEito dE diriGir, por dois anos, sem prejuízo das 
sanções penais decorrentes do crime previsto no art. 307 do ctB.
durante o cumprimento da penalidade de suspensão, V. Sa. poderá dirigir-
se a qualquer dos endereços
acima descritos para receber “encaminhamento” ao cUrSo dE rEcicla-
GEM. Importante esclarecer que, apenas após conclusão do Curso de Re-
ciclagem, os serviços de habilitação (renovação, mudança de categoria, 2° 
via etc) estarão liberados novamente, ainda que o prazo da penalidade já 
tenha expirado.
 

NoME do coNdUtor N° da cNH N° do ProcESSo tEMPo dE SUS-
PENSÃo

alEXaNdrE PiNto coSta 04953389626 2019/593882 12 MESES
alEXaNdrE PiNto coSta 04953389626 2019/593877 03 MESES

alEXSaNdro faVacHo GoNÇalVES 03996116230 2019/240338 12 MESES
allaN MoNtEiro QUiNtElla dE alMada 03537605707 2019/506167 12 MESES

altair dE SoUZa E SoUZa 04508552807 2020/1096728 12 MESES
aNdrE ViNiciUS dE alMEida rocHa 04591156256 2019/641842 12 MESES
aNdrE ViNiciUS dE alMEida rocHa 04591156256 2019/641827 12 MESES

aNdrE carrilHo dE caStro 05102664081 2020/1096841 12 MESES
aNtoNio da SilVa riBEiro 03122722030 2020/1096857 12 MESES

aNtoNio EdSoN do NaSciMENto 00382305354 2020/1096865 12 MESES
aNtoNio laUriNdo dE SoUZa 02056463837 2020/48339 12 MESES

aNtoNio rEZENdE liMa 00231914184 2021/8708 12 MESES
aUGUSto cElio alVES dE oliVEira 03515284311 2021/7602 12 MESES
clEMilSoN da coNcEiÇÃo BEZErra 00232915362 2021/17858 12 MESES

dilErMaNdo PiNHEiro dE PaUla 00109963240 2019/642033 12 MESES
dioGo taVarES da SilVa 05154973505 2019/641987 12 MESES
EdSoN raiMUNdo BaStoS 00533922261 2019/219754 03 MESES
EdSoN raiMUNdo BaStoS 00533922261 2019/219773 03 MESES
EdSoN raiMUNdo BaStoS 00533922261 2019/210708 07 MESES
EdSoN raiMUNdo BaStoS 00533922261 2019/210691 07 MESES

Belém, 17 de junho de 2021.
aNdrÉ riVEliNo PaNato
coordenador de controle de Penalidades
Portaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 668844
editaL de NotiFicaÇÃo de aPLicaÇÃo de PeNaLidade

de Processo de sUsPeNsÃo do direito de diriGir
o coordenador de controle de Penalidades do departamento de trânsito 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela Portaria 
Nº 1905/2017/dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em 
conformidade com os artigos 261 do Código de Trânsito Brasileiro c/c o 
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art. 23 da resolução nº 723/2018 do conselho Nacional de trânsito – 
CONTRAN, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação 
via remessa postal, Notifica aoS coNdUtorES aBaiXo rElacioNadoS 
que foi imposta a Penalidade de Suspensão do direito de dirigir, pelo 
período respectivamente discriminado na tabela abaixo, cumulada com a 
obrigatoriedade de realização de curso de reciclagem, nos termos do art. 
261 e 268, ii do ctB c/c art. 3° da resolução 723/2018 do conselho 
Nacional de trânsito – coNtraN.
Vossa Senhoria poderá apresentar rEcUrSo À Jari – JUNta adMiNiStra-
tiVa dE rEcUrSo até a data limite de 30/07/2021. todavia, caso V. Sª 
opte por não recorrer, deverá entregar sua carteira Nacional de Habilitação 
neste dEtraN/Pa, para que assim possa dar início ao cumprimento da 
penalidade aqui mencionada.
o recurso deverá ser endereçado à Junta administrativa de recurso de 
infrações – Jari e entregue na coordenadoria de controle de Penalidades, 
sito à rua antônio Barreto, 165, Umarizal, cEP 66055-050, Belém — Pará. 
No interior do Estado, a entrega do recurso poderá ser feita na agência 
do DETRAN mais próxima. V. Sa. Poderá também enviar seu recurso por 
remessa postal à coordenadoria de controle de Penalidades.
Não ocorrendo a apresentação do recurso ou a entrega da cNH no prazo 
acima estipulado, a penalidade de SUSPENSÃo do dirEito dE diriGir 
surtirá seus efeitos a partir de 16/08/2021, data esta que será considerada 
o início do prazo para contagem da dosimetria imposta. durante o cum-
primento da penalidade de suspensão, V. Sa. não poderá conduzir veículo 
automotor de qualquer espécie e categoria, sob pena de lhe ser imposta 
a caSSaÇÃo do dirEito dE diriGir, por dois anos, sem prejuízo das 
sanções penais decorrentes do crime previsto no art. 307 do ctB.
durante o cumprimento da penalidade de suspensão, V. Sa. poderá dirigir-
se a qualquer dos endereços
acima descritos para receber “encaminhamento” ao cUrSo dE rEcicla-
GEM. Importante esclarecer que, apenas após conclusão do Curso de Re-
ciclagem, os serviços de habilitação (renovação, mudança de categoria, 2° 
via etc) estarão liberados novamente, ainda que o prazo da penalidade já 
tenha expirado.
 

NoME do coNdUtor N° da cNH N° do ProcESSo tEMPo dE SUS-
PENSÃo

Mario PiNto da SilVa 00192874110 2020/48319 12 MESES

oSWaldo dE JESUS PaNtoJa 01414941794 2019/641916 12 MESES

oSValdo dE SoUZa 00134791586 2019/506868 12 MESES

PaUlo criStiNa BorGES doS SaNtoS 05674935014 2019/506796 12 MESES

raiMUNdo da SilVa fErrEira 04462259921 2019/213891 12 MESES

raiMUNdo HElio SilVa raMalHo 06312501410 2021/8435 12 MESES

raiMUNdo MaGNo coSta triNdadE 02626591832 2019/362608 07 MESES

raiMUNdo MaGNo coSta triNdadE 02626591832 2019/364093 12 MESES

raiMUNdo NoNato GacEMa dE aNdradE 00196715112 2020/48292 12 MESES

rEiNaldo alMEida BarroS 04959790381 2019/532934 12 MESES

rodiValdo PiNHEiro triNdadE 04331060500 2019/646353 12 MESES

SilVEStrE carNEiro SoarES 04907112758 2019/645158 12 MESES

tElMa oliVEira GoMES 01750959026 2019/195987 03 MESES

tHiaGo GoMES PUlQUEira 05649527150 2019/641919 12 MESES

tHiaGo MElo da coSta 04391737640 2019/506851 12 MESES

UiriSMar doS rEiS 04753374137 2018/172070 12 MESES

ValdESoN MartiNS fErrEira 02752344935 2018/572825 12 MESES

WEENdES liMa da SilVa 04984695920 2020/51850 12 MESES

WElMoS SilVa E SilVa 04532072768 2021/14215 12 MESES

Belém, 17 de junho de 2021.
aNdrÉ riVEliNo PaNato
coordenador de controle de Penalidades
Portaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 668849
Portaria Nº. 1902/2021 – dG/dHcrV, de 17/06/2021.

Estabelecer regras para realização dos exames práticos de direção veicular, 
exclusivamente através de formulário eletrônico.
o diretor Geral do departamento Estadual de trânsito do Estado do Pará – 
dEtraN/Pa, no uso de suas atribuições conferidas por lei e:
coNSidEraNdo a necessidade de estabelecer normas e procedimentos 
relacionados aos exames práticos realizados no Estado do Pará;

rESolVE:
art. 1º. Estabelecer as regras para realização dos exames práticos de 
direção veicular, exclusivamente através de formulário eletrônico, tanto 
na grade regular – Sede e ciretrans, quanto nos atendimentos itinerantes, 
com aplicação nos processos de 1a habilitação, adição e mudança de 
categoria, para obtenção da carteira Nacional de Habilitação em todo o 
Estado do Pará, abrangendo: 
i - controle da presença do candidato e examinador, através da captura 
biométrica a ser realizada dentro do veículo; 
II - Monitoramento em tempo real dos testes e a geração de relatórios 
individuais, através de sistema de posicionamento global (GPS); 
III - Videomonitoramento do exame prático; e 
iV - Gravação e armazenamento em mídia digital dos exames realizados.
Parágrafo único. Nos casos em que não for possível realizar a captura 
biométrica, o controle de presença do candidato constante no inciso i, será 
validado no sistema pelos Examinadores de trânsito responsáveis, antes 
do início do exame.
art. 2º. Será adotada somente a planilha eletrônica, não havendo 
necessidade de juntada de via impressa aos processos de habilitação, 
bastando o registro no sistema do dEtraN/Pa.
art. 3º. os candidatos poderão imprimir o formulário de exame prático que 
será disponibilizado no site do dEtraN/Pa no momento do agendamento, 
conforme modelo constante no anexo i desta Portaria, e entregar aos 
Examinadores de trânsito responsáveis pelo seu exame prático. 
§1º. caso o candidato não possa por qualquer motivo imprimir o formulário, 
o dEtraN/Pa deverá imprimir e entregar ao candidato antes do início do 
exame.
§2º. Ao final de cada exame prático, os Examinadores de Trânsito deverão 
finalizar o exame no equipamento eletrônico, mostrando ao candidato 
o seu resultado, bem como deverão devolver o formulário ao candidato 
avaliado, devidamente preenchido, assinado e carimbado.
art. 4º. todos os demais procedimentos a serem adotados pelos 
Examinadores de trânsito e candidatos, estão disciplinados no Manual de 
Procedimentos que será disponibilizado na intranet do dEtraN/Pa.
art. 5º. os procedimentos disciplinados nesta Portaria e anexo, entrarão 
em vigor a partir de 12/07/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

aNeXo i

dEPartaMENto EStadUal dE trÂNSito do Pará rENacH:

rEQUiSiÇÃo dE EXaME Prático operador:

credenciado Emissão:
Serviço: Validade:

Pa
internet

Nome Nome da Mãe Nascimento

tipo de documento Número Órgão Emissor Estado

local do EXaME
observações:

comparecer ao dEtraN, na data indicada, portando 
seu documento de identidade original com foto 
legível, sendo reteste trazer boleto já quitado 

antecipadamente, e esta requisição;
a falta do candidato ao exame, já pago, acarretará 

na geração de novo agendamento;
Se aprovado, aguardar entrega da cNH no endere-

ço cadastrado na abertura do processo da CNH;
Se reprovado, acessar o site www.detran.pa.gov.

br para impriimir r pagar o reteste, e após agendar 
novo exameprático da(s) categoria(s) em que não 

houve aprovação;
Em caso de desistência de uma categoria, dirigir-se 
a um ponto de atendimento do dEtraN-Pa (previa-
mente agendado) até o penúltimo dia de validade 
do processo para formalização da dESiStÊNcia 

DE CATEGORIA;

foNE: 

data do Exame Horário da Prova categoria Pretendida resultado
apto

resultado
inapto

assinatura do candidato no atendimento assinatura do Examinador i

assinatura do candidato na realização do exame assinatura do Examinador ii

Protocolo: 669084
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PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0688/2021-cGP/seaP 
Belém, 16 de junho 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 Processo administrativo disciplinar 
nº 5972/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional do Servidor J.B.o. (Mat. nº 6403326), lotado na central 
de triagem Masculina iii – ctM iii, referente a suposto assédio sexual em 
desfavor de PPL’s custodiados naquela Unidade, conforme Relatório de Di-
ligência nº 032/2021-cGP/SEaP, de 25.05.2021. 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 artigos 177, Vi, art. 189, caput, c/c art. 190, iV, V e Xiii, 
todos do R.J.U.;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, rodriGo coSta 
PiNHEiro dE SoUSa, assessor – Presidente, adriaNa fErraZ do Pra-
do MaUÉS, assistente administrativo - membro, e EliZaBEtH MalcHEr 
VILHENA, 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 
artigo 208, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma apre-
sentar 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, se for o caso.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Vitor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 668631
Portaria Nº 0682/2021-cGP/seaP 
Belém, 16 de junho 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 5966/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar as avarias detectadas no 
veículo VoYaGE, placa QEX-0956, conforme parecer nº 1450/2020-coN-
JUR,  de 17.12.20, envolvendo o motorista E.R.C.;
art. 2 º - designar Karla diaNa dE SoUZa frEitaS, assistente adminis-
trativo, 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.
Vitor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 668632
Portaria Nº 0689/2021-cGP/seaP 
Belém, 16 de junho 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 Processo administrativo disciplinar 
nº 5973/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional do Servidor B.S.l. (Mat. nº 57200718), lotado no centro de 
recuperação de Mosqueiro - crM, referente à suposta conduta inapropria-
da e desrespeitosa em desfavor do corpo diretivo e servidores da Unidade, 
conforme ofício interno nº 016/2021, de 11.01.2021. 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 artigos 177, ii, iii e Vi, art. 178, Xi, c/c art. 189, 
caput, e art. 190, II, V e XIII, todos do R.J.U.;

art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, rodriGo coSta 
PiNHEiro dE SoUSa, assessor – Presidente, adriaNa fErraZ do Pra-
do MaUÉS, assistente administrativo - membro, e EliZaBEtH MalcHEr 
VILHENA, 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 
artigo 208, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma apre-
sentar 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, se for o caso.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Vitor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 668633
Portaria Nº 690/2021-cGP/seaP 
Belém, 16 de junho 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 disciplinar 
nº 5974/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional da servidora S.a.a. (Mat.: nº 5947934), lotada no cen-
tro de Recuperação Masculino de Vitória do Xingu - CRMV, acerca da não 
instauração de Processo disciplinar Penitenciário – PdP, em tempo hábil, 
conforme ofício interno nº 185/2021-crMV/SEaP, de 16.04.2021. desse 
modo, há supostos indícios de eventuais inobservâncias aos deveres fun-
cionais por parte da servidora. Sendo esta falta grave, desse modo, recai 
em tese, tal conduta amolda-se aos arts. 177, iV, Vi, iX, “b”, art. 178, XVi, 
e 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 Kar-
LA DIANA DE SOUZA FREITAS, 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, se for o caso.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Vitor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 668636
Portaria Nº 0687/2021-cGP/seaP 
Belém, 11 de junho 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 disciplinar 
Nº 5971/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional do servidor a.c.P.a. (Mat.: nº 5116961), acerca do não 
atendimento com presteza as solicitações desta corretiva, conforme ata de 
reunião lavrada no centro de recuperação regional de Bragança - crrB, 
no dia 19.05.2021. desse modo, há supostos indícios de eventuais inob-
servâncias aos deveres funcionais por parte do servidor. Sendo esta falta 
grave, desse modo, recai em tese, tal conduta amolda-se aos arts. 177, iV, 
IX, “b” c/c 189 do RJU;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores Marilia Mar-
TINS DE BRITO, Assistente Administrativo – Presidente; KARLA DIANA DE 
SoUZa frEitaS, assistente Administrativo – membro; e GECIRLEY CAN-
DIDO DE JESUS MOURA, 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, se for o caso.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Vitor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 668628
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Portaria Nº 0691/2021-cGP/seaP 
Belém, 16 de junho 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 Processo administrativo disciplinar 
nº 5975/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional do Servidor o.f.c.N. (Mat. nº 5950130), lotado no Presídio 
Estadual Metropolitano i – PEM i, acerca de suposto abandono de posto 
e funções, no dia 28.07.20, no PEM i, conforme apurado na Sindicância 
administrativa investigativa nº 5621/2020-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 artigos 177, Vi, art. 178, Xiii, c/c art. 189, e art. 
190, VI, todos do R.J.U.;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, rodriGo coSta 
PiNHEiro dE SoUSa, assessor – Presidente, adriaNa fErraZ do Pra-
do MaUÉS, assistente administrativo - membro, e EliZaBEtH MalcHEr 
VILHENA, 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 
artigo 208, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma apre-
sentar 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, se for o caso.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Vitor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 668644
Portaria Nº 0684/2021-cGP/seaP 
Belém, 16 de junho 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 inves-
tigativa nº 5968/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar as avarias de-
tectadas no veículo EtioS, placa PSZ-9679, conforme Manifestação nº 
1476/2020-CONJUR, de 23.12.20, envolvendo o motorista L.A.R.P.;
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.
Vitor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 668616
Portaria Nº 0681/2021-cGP/seaP 
Belém, 16 de junho 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 5965/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão física 
à PPl aNa Maria carValHo MoraES (infopen nº: 340422), custodiada 
no centro de reeducação feminino de Marabá - crfM, ocorrida no dia 
01.06.2021, conforme ofício interno nº 021/2021-SEc/USMM/SEaP, de 
03.06.2021;
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.
Vitor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 668610
Portaria Nº 0685/2021-cGP/seaP 
Belém, 16 de junho 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 Processo administrativo disciplinar 
nº 5969/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-

tiva e funcional do servidor a.S.t. (Mat.: nº 595488), lotado no centro de 
reeducação feminino de Santarém – crfS, acerca de suposta autorização 
de acesso da senhora alecksandra ferreira de Magalhães e a nacional an-
gélica Uchoa freire de carvalho, no dia 06.05.2021, sem o consentimento 
e conhecimento da direção do crfS, conforme ofício interno nº 78/2021-
SEc/crfStM/SEaP, de 18.05.2021. 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, c/c art. 189, caput e art. 190, VI e XIX, todos do R.J.U.;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, BrUNo coS-
TA PINHEIRO DE SOUSA, Corregedor do Interior – Presidente; RODRI-
Go coSta PiNHEiro dE SoUSa, assistente administrativo - membro, e 
ADRIANA FERRAZ DO PRADO MAUÉS, 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 
artigo 208, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma apre-
sentar 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, se for o caso.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Vitor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 668621
Portaria Nº 0683/2021-cGP/seaP 
Belém, 16 de junho 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 inves-
tigativa nº 5967/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar o sinistro ocor-
rido com o veículo EtioS, placa Pta-3137, conforme Manifestação nº 
1502/2020-CONJUR, de 29.12.20, envolvendo o motorista C.M.S.;
art. 2 º - designar Karla diaNa dE SoUZa frEitaS, assistente adminis-
trativo, 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.
Vitor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 668613

.
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desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 611/2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP.  
Belém/PA, 17 de junho de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará 
em exercício, no uso de suas atribuições legais. coNSidEraNdo o dis-
posto 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 rodriGo diaS 
TEIXEIRA - Matrícula Funcional nº 5917597 como fiscal titular e o servidor 
lUiZ fáBio dE oliVEira BarroS - Matrícula funcional nº 5798213 como 
fiscal suplente, do Contrato Administrativo nº 118/2021/SEAP, celebrado 
entre a empresa r da S coSta E MENdoNca coMErcio dE tEcidoS 
ltda e a SEcrEtaria dE EStado dE adMiNiStraÇÃo PENitENciária 
– SEaP, cujo objeto é aquisição de máquinas de corte e costura para im-
plantação de células de corte e costura reparadora em 21 (vinte e uma) 
unidades prisionais do Estado do Pará. Parágrafo Único- São atribuições do 
fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato, das cláusu-
las contratuais e fazer relatório de finalização do contrato. Art.2º - Delibe-
rar que o servidor atue em conformidade com o estabelecido no dispositivo 
legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do referido instrumento. 
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se. JarBaS VaScoNcEloS do car-
Mo Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 668883

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 185/2021 de 23/03/2021 – suprimento 
de Fundos, publicada no dia 29/03/2021 no doE N° 34.536, Protocolo: 
640172. Onde se lê: Prazo de aplicação: 30(trinta) dias; Leia-se: Prazo 
de aplicação: 60 (sessenta dias) dias.

Protocolo: 668852

.

.

coNVÊNio
.

Nº: 006 - Exercício: 2021
Objeto: O presente convênio tem por finalidade alocar mão de obra car-
cerária de 05 (cinco) reeducandos para a Empresa G. PESca em atividade 
laborativa de Serviços Gerais, de acordo com as especificações do plano 
de trabalho.
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assinatura: 15/06/2021
Vigência: 15/06/2021 a 30/06/2022
Valor: r$ 76.798,33 (setenta e seis mil setecentos e noventa e oito reais 
e trinta e três centavos)
Partes:
Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária - SEaP
concedente: Gilvan de P. Silva – EirEli / GPESca.
Nome do ordenador: Jarbas Vasconcelos do carmo

Protocolo: 668668

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1º Termo Aditivo ao Convênio Nº 002/2021.
data de assinatura: 14/06/2021(retroagindo seus efeitos a contar do dia 
01/06/2021).
Vigência: 01/06/2021 a 28/02/2022
Justificativa: O presente convênio tem por finalidade a alocação de mão de 
obra carcerária de 75 (setenta e cinco) internos (as) em cumprimento de 
regime fechado e semiaberto, custodiados (as) no Sistema Penitenciário 
do Estado do Pará, na atividade laborativa de manuseio e fornecimento de 
alimentação preparada para as Unidades Prisionais.
Valor: r$ 1.080.585,00 (um milhão, oitenta mil, quinhentos e oitenta e 
cinco reais).
Partes:
convenente: Secretaria de Estado de administração Penitenciária – SEaP.
concedente: Vogue – alimentação e Nutrição ltda.
Nome do ordenador: Jarbas Vasconcelos do carmo.

Protocolo: 668646

diÁria
.

Portaria Nº 3544/2020 -17/06/2021
objetivo: dESlocaMENto do SErVidor, Para EScoltar PrESoS dE 
JUStiÇa, EM carátEr dE traNSfErÊNcia, da cENtral dE triaGEM 
MaScUliNa dE MaraBá – ctMM, Para a cENtral dE rEcUPEraÇÃo 
PENitENciária do Pará – crPP V- Sta iZaBEl/Pa.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá/ctMM
destino: Sta iZaBEl/Pa
Servidor (es): 5950122 – diEGo MarcElo coSta da SilVa – aG. Pri-
SioNal – 5953061 – ErdESoN doS SaNtoS fErrEira  - aG. PriSioNal 
– 54181913 – aNtoNio aNiSio GoNÇalVES araÚJo - MotoriSta.
Período: 11/12/2020 a 12/12/2020 - diária(s): 01 e ½ (uma e meia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo.

Protocolo: 668661
Portaria Nº 806/2021 – 546166 ctM iV
Objetivo: Conduzir interno a fim de participar de Audiência na comarca de 
Santo antônio do tauá
fundamento legal: art. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNta iZaBEl
destino: SaNto aNtoNio do taUá
Servidor. Matricula 5949461 - raPHaEl PatricK dUartE SENa dE 
OLIVEIRA Agente Prisional; Matricula 5906318 – DEIVIDE SOUSA SAN-
TOS Agente Prisional; Matricula 5954066 LEANDRO CHAVES DA COSTA 
Agente Prisional;
Período. 25/05/2021 - diária (S) 1/2 (MEia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 668601
Portaria Nº 807/2021 – 533986 – ctM iV
Objetivo: Conduzir interno a fim de participar de Audiência na comarca de 
rondon do Pará
fundamento legal: art. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNta iZaBEl
destino: roNdoN do Pará
Servidor. Matricula 54180881 – aNa cEcilia da coSta PaiVa agente Pri-
sional; Matricula 5950089 – CECILIO JUNIOR MOTA VIEIRA Agente Prisio-
nal; Matricula 54196313 – CLAUDIO FREITAS REBOUÇAS Agente Prisional;
Período. 26 a 28/05/2021 - diária (S) 02 (dUaS E UMa).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 668602

oUtras MatÉrias
.

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº. 001/2021
aViso de reaLiZaÇÃo de diLiGÊNcias
(JUlGaMENto dE ProPoStaS dE PrEÇoS)
a comissão Permanente de licitação, nos autos do processo de coNcor-
rÊNcia PÚBlica Nº 001/2021, processo 2020/207187, que tem como 
objeto a contratação de empresa de engenharia especializada na execu-
ção de obra para a coNStrUÇÃo da Portaria UNificada, cENtral 
dE MoNitoraMENto, MUralHa dE BloQUEio ViSUal, 04 GUaritaS e 
acolHiMENto da PM, no complexo penitenciário, localizados no município 
de Santa izabel - Pa, sob - regime de empreitada global. com base na 
análise das propostas de preços e planilhas apresentadas, subsidiada pela 
manifestação da coordenadoria de Engenharia e arquitetura – cEar.
Considerando a jurisprudência pacífica do TCU e doutrina abalizada, cujo 
entendimento é de que a planilha de custos e formação de preços possui 
caráter acessório, subsidiário, numa licitação em que, destaca-se, a avalia-
ção das propostas é pelo critério de menor preço.

considerando o disposto no art. 43, §3º, da lei nº 8.666/93, incluído no 
item 7.5 do Edital, redige a possibilidade da comissão licitante, em qual-
quer fase da licitação, promover diligência cujo objetivo é esclarecer ou 
complementar o certame, não podendo, todavia, incluir, posteriormente, 
documentação que já deveria constar.
considerando que os erros formais e materiais de fácil constatação na 
planilha de custos são passíveis de correção, desde que, em conformidade 
com a lei 8.666/93 e os entendimentos exarados pelo tcU, não provoque 
alteração no valor global da proposta e mantenha sua exequibilidade.
rESolVE:
Divulgar o resultado da análise das propostas, conforme relatório, em sín-
tese:

licitante Valor global (r$) Síntese dos vícios ou erros detectados

a.  rodriGUES liMa EirEli
 cNPJ 27.641.680/0001-89  3.720.884,21

a) Valor de mão de obra abaixo da convenção coletiva 
vigente;

b) erro nos quantitativos de alguns custos unitários.
fErrEira E PaNtoJa coNSUltoria E 

coNStrUÇÃo ltda – EPP
cNPJ 14.699.252/0001-65

4.007.068,08 a) Custo unitário com valores iguais a zero;
b) custo unitário sem composições auxiliares.

MdS coNStrUtora E iNcorPodadora 
ltda

cNPJ 02.040.696/0001-05
4.028.107,63 a) custo unitário sem composições auxiliares.

M. MoraES dE oliVEira JÚNior – MiX 
ENGENHaria

cNPJ 04.274.851/0001-83
4.110.868,34

a) Valor de mão de obra abaixo da convenção coletiva 
vigente;

b) administração da obra com quantitativo inferior.
iNoVarE EMPrEENdiMENtoS, coNStrU-

ÇÕES E SErViÇoS ltda
cNPJ 20.239.662/0001-26

4.202.942,64 a) Custo unitário com valores iguais a zero;

MM dE JESUS coNStrUtora E SErViÇoS 
ltda

cNPJ 09.397.634/0001-02
4.399.543,79 a) Valor da convenção coletiva inferior ao vigente;

ENGEtra tEcNoloGia E coNStrUÇÃo 
EirEli

cNPJ 04.521.575/0001-00
4.487.000,00 a) Custo unitário com valores iguais a zero;

b) administração da obra com quantitativo inferior.

ditroN ENGENHaria E iNcorPoraÇÃo 
EirEli

cNPJ 03.832.802/0001-09
4.500.402,82 SEM ErroS dEtEctadoS

SErVE oBraS ENGENHaria EirEli
cNPJ 05.257.336/0001-58 4.710.632,64 a) deixou de apresentar os encargos sociais na compo-

sição unitária de mão de obra.

M&B ENGENHaria ltda
cNPJ 02.656.635/0001-33 4.762.199,27

a) Valor de mão de obra abaixo da convenção coletiva 
vigente;

b) administração da obra com quantitativo inferior.
cÍrio coNStrUtora E SErViÇoS ltda

cNPJ 08.645.489/0001-60 4.797.995,76 a) Mão de obra em desacordo com os encargos sociais.

SENENGE coNtrUÇÃo ciVil E SErViÇoS 
ltda

cNPJ Nº 00.654.914/0001-76
4.895.462,48

a) Administração local da obra com composição insufi-
ciente ao solicitado.

b) Valor de mão de obra abaixo da convenção coletiva 
vigente;

convocar as empresas que apresentaram falhas ou vícios sanáveis para 
que procedam as devidas correções, sem que haja majoração do preço 
ofertado, para posterior verificação de exequibilidade de proposta, sob 
pena de desclassificação em caso de não apresentação ou saneamento.
Prazo máximo para recebimento das propostas e planilhas corrigidas: 
21/06/2021, às 16h00min (Horário de Brasília).
os envelopes com as propostas e planilhas deverão ser entregues na sala 
da cPl, situada na rua dos tamoios 1592, 2º andar, Bairro Batista cam-
pos, Belém/Pa.
informo que o resultado deste julgamento, na íntegra, foi disponibilizado, 
via correio eletrônico informado em ata de sessão pública pelos licitantes, 
podendo, também, ser solicitado cópia nesta SEAP.
Belém-Pa, 11 de junho de 2021.
Juliana Silva Paiva
Presidente da comissão Permanente de licitação
Portaria Nº 523/2021-GaB/SEaP

Protocolo: 668945

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria 231 de 17 de JUNHo de 2021
Servidor: Nilson Serrão de oliveira
Matrícula: 32468/1
cargo: operador de Som-ref V
cPf: 057.015.032.91
Prazo para aplicação: 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias
fonte de recurso: 0101000000
Natureza da despesa: 339036........r$ 4.000,00
ordenador de despesa: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 668748
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.

.

oUtras MatÉrias
.

a secretaria de estado de cULtUra, no uso de suas atribuições, 
considerando as disposições da lei Estadual 9.137, de 05 de outubro de 
2020, que disciplina a promoção, o fomento e o incentivo ao audiovisual 
no âmbito do Estado do Pará e cria o conselho deliberativo do audiovisual 
do Pará, rESolVE:
dESiGNar os seguintes integrantes para composição do Grupo de trabalho 
para elaboração de projeto de regulamentação desta lei, constiuído por 
membro do Poder Público e da Sociedade civil, conforme relação abaixo:
1. adriaNo BarroSo doS SaNtoS
2. alEX fErrEira daMaScENo
3. BiaNca d’aQUiNo
4. cáSSio MaUro oliVEira taVErNard
5. EliaNa PirES dE alMEida
6. iNdaiá frEirEda SilVa
7. JoÃo JaNUário fUrtadoGUEdES
8. lorENNa coSta MoNtENEGro 
9. rafaEl liMa
10. ricardo KZaN loUrENÇo
11. SHirlEY MEira
12. WaltEr Mario coSta.
Belém, 17 de junho de 2021.
Ursula Vidal Santiago de Mendonça
Secretária de Estado de cultura

Protocolo: 668948
oUtras MatÉrias
A Comissão designada pela Portaria 042/2021-SECULT, em cumpri-
mento ao item 4, 4.6, do Edital 005/2020: Artistas, Profissionais e Fazedo-
res de cultura, divulga a relação dos candidatos habilitados.
rElaÇÃo –Maio

Nome linguagem Escopo cPf/cNPJ
Banda Pérola Negra
Viviane costa  Neves música Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas 

em cena 36.940.457/0001-23

Banda Pérola Negra
Viviane costa música Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas 

em cena 36.940.457/0001-23

Banda Pérola Negra
Viviane costa música Espetáculos artísticos com  até 3 artistas 

em cena 36.940.457/0001-23

Banda Stylus Show
francinaldo rodrigues Gonçalves música Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas 

em cena 21.645.017/0001-76

Banda Stylus Show
francinaldo rodrigues Gonçalves música Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas 

em cena 21.645.017/0001-76

Banda Stylus Show
francinaldo rodrigues Gonçalves música Espetáculos artísticos com  até 3 artistas 

em cena 21.645.017/0001-76

Grupo Maré lançante
Marielle Mota Belo música Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas 

em cena 027.558.642-14

Grupo Maré lançante
Marielle Mota Belo música Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas 

em cena 027.558.642-14

Grupo Maré lançante
 Marielle Mota Belo música Espetáculos artísticos com  até 3 artistas 

em cena 027.558.642-14

Grupo Matintando
tHiaGo fariaS GoNÇalVES música Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas 

em cena 030.528.362-69

Grupo Matintando
tHiaGo fariaS GoNÇalVES música Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas 

em cena 030.528.362-69

Grupo Matintando
tHiaGo fariaS GoNÇalVES música Espetáculos artísticos com  até 3 artistas 

em cena 030.528.362-69

cristovão Jaques Barata MEdiador

Serviço de Profissional em Debates, Mesa 
redonda, Workshop, leiturasem ação literá-
ria, exigindo desse pro fissional, preparação 

antecipada
para o evento, sendo pesquisa ou leitura 

de obras artísticas ou literárias.Profissional 
que articule ideias e fomente discussões, 

diálogos, com
fundamento em diferentes camposdeatuação 

ou linguagens.

086.704.042-49

cristovão Jaques Barata

Ministrante ou 
instrutor(a)

de curso ou o 
fi cina

Serviço em ações formativas, Educativas e 
culturais, rgani-zadas Metodologicamente 
como Oficinas ou Cursos de curta duração, 

realizadas
por profissionais com nível técnico ou 

superior, ou mesmo semformaçãoescolar, 
mas com conhecimento específico em uma 

determinada área
do conhecimento (notório saber), com 

temáticas ligadas às atividadesda SEcUlt. 
Profissional com trabalho de qualidade e 

relevância, para
integrar a programação dos eventos. a 

experiência pro fissional pode ser
comprovada com currículo vitae e/ouportfólio

de trabalhos anteriores

086.704.042-49

Edgar augusto camarão Proença

Ministrante ou 
instrutor(a)

de curso ou o 
fi cina

Serviço em ações formativas, Educativas 
e culturais, rgani-zadasMetodologicamente 
como Oficinas ou Cursos de curta duração, 

realizadas
por profissionais com nível técnico ou 

superior, ou mesmo semformaçãoescolar, 
mas com conhecimento específico em uma 

determinada área
do conhecimento (notório saber), com 

temáticas ligadas às atividadesda SEcUlt. 
Profissional com trabalho de qualidade e 

relevância, para
integrar a programação dos eventos. a 

experiência pro fissional pode ser
comprovada com currículo vitae e/ouportfólio

de trabalhos anteriores

024.568.52-87

lúcio flávio de faria Pinto

Ministrante ou 
instrutor(a)

de curso ou o 
fi cina

Serviço em ações formativas, Educativas 
e culturais, rgani-zadasMetodologicamente 
como Oficinas ou Cursos de curta duração, 

realizadas
por profissionais com nível técnico ou 

superior, ou mesmo semformaçãoescolar, 
mas com conhecimento específico em uma 

determinada área
do conhecimento (notório saber), com 

temáticas ligadas às atividadesda SEcUlt. 
Profissional com trabalho de qualidade e 

relevância, para
integrar a programação dos eventos. a 

experiência pro fissional pode ser
comprovada com currículo vitae e/ouportfólio

de trabalhos anteriores

610.646.618-16

andréa Mara de Miranda Pinheiro MÚSica Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas 
em cena 352.859.902-20

andréa Mara de Miranda Pinheiro MÚSica Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas 
em cena 352.859.902-20

andréa Mara de Miranda Pinheiro MÚSica Espetáculos artísticos com  até 3 artistas 
em cena 352.859.902-20

roberto Gentil Nogueira de freitas MÚSica Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas 
em cena 048.027.482-72

roberto Gentil Nogueira de freitas MÚSica Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas 
em cena 048.027.482-72

roberto Gentil Nogueira de freitas MÚSica Espetáculos artísticos com  até 3 artistas 
em cena 048.027.482-72

Nelson Batista ferreira MÚSica Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas 
em cena 055.914.652-34

Nelson Batista ferreira MÚSica Espetáculos artísticos com 4 até 6 artistas 
em cena 055.914.652-34

Nelson Batista ferreira MÚSica Espetáculos artísticos com  até 3 artistas 
em cena 055.914.652-34

Protocolo: 668905

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 363 de 17 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/515214,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “caiXa dE 
cUltUra”, referente à iN 020/2021 - fcP, que tem como fiscal titular 
a servidora MarcEla corrÊa fraNco matrícula nº: 5934241/1, cargo: 
assessora Especial 01, Setor/local de trabalho: daf, e o servidor HUGo 
BiSPo doS SaNtoS do NaSciMENto, matrícula nº: 57201059/1 cargo: 
ass. administrativo, Setor/local de trabalho: dic.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 668659
Portaria Nº 362 de 17 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
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CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/515091,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “circo MUSi-
cal”, referente à iN 035/2021 - fcP, que tem como fiscal titular a servido-
ra SaNdra Maria NaSciMENto dE aNdradE, matrícula nº: 5935624/2, 
cargo: assessora, Setor/local de trabalho: dic, e como fiscal Substituto 
a servidora MarcEla corrÊa fraNco, matrícula nº: 5934241/1, cargo: 
assessora Especial 01, Setor/local de trabalho: daf.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 668660
Portaria Nº 365 de 17 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/513851,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “cUltUra 
ParaENSE”, referente à iN 032/2021 - fcP, que tem como fiscal titu-
lar a servidora Maria dE fátiMa liMa BarroSo matrícula nº: 32026/1, 
cargo: agente administrativo, Setor/local de trabalho: dic, e o servidor 
HUGo BiSPo doS SaNtoS do NaSciMENto, matrícula nº: 57201059/1 
cargo: ass. administrativo, Setor/local de trabalho: dic.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 668656
Portaria Nº 364 de 17 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/514846,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscal do contrato nº 329/2021, 
que tem como objeto o ProJEto “SoNS dE ESPEraNÇa” referente à iN 
044/2021 - fcP, fiscal titular a servidora MarcEla corrÊa fraNco, ma-
trícula nº: 5934241/1 cargo: acessor Especial 1, Setor/local de trabalho: 
daf e como fiscal Substituto o servidor HUGo BiSPo SaNtoS do NaSci-
MENto, matrícula nº: 57201059/1 cargo: ass. administrativo, Setor/local 
de trabalho: dic
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 668657
Portaria Nº 360 de 16 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/514998,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “cUltUra 
artE E MoViMENto”, referente à iN 033/2021 - fcP, que tem como fiscal 
titular a servidora MarcEla corrÊa fraNco, matrícula nº: 5934241/1, 
cargo: assessora Especial 01, Setor/local de trabalho: daf, e como fiscal 
Substituto o servidor HUGo BiSPo doS SaNtoS do NaSciMENto, matrí-
cula nº: 57201059/1 cargo: ass. administrativo, Setor/local de trabalho: 
dic.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 668669
Portaria Nº 359 de 16 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/515106,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “lEVaNdo 
cUltUra diGital”, referente à iN 026/2021 - fcP, que tem como fiscal 
titular a servidora MarcEla corrÊa fraNco, matrícula nº: 5934241/1, 
cargo: assessora Especial 01, Setor/local de trabalho: daf, e como fiscal 
Substituto o servidor HUGo BiSPo doS SaNtoS do NaSciMENto, matrí-
cula nº: 57201059/1 cargo: ass. administrativo, Setor/local de trabalho: 
dic.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 668672

Portaria Nº 361 de 17 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/514726,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “iNtErli-
GadoS PEla MUSica diGital”, referente à iN 027/2021 - fcP, que tem 
como fiscal titular a servidora MarcEla corrÊa fraNco, matrícula nº: 
5934241/1, cargo: assessora Especial 01, Setor/local de trabalho: daf, e 
como fiscal Substituto o servidor HUGo BiSPo doS SaNtoS do NaSci-
MENto, matrícula nº: 57201059/1 cargo: ass. administrativo, Setor/local 
de trabalho: dic.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 668664
Portaria Nº 355 de 16 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/523383,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscal do contrato nº 316/2021, 
que tem como objeto o ProJEto “MUSica rEMota” referente à iN 
016/2021 - fcP, fiscal titular o servidor HUGo BiSPo doS SaNtoS NaS-
ciMENto, Matrícula: 57201059/1 cargo: ass. administrativo, Setor/local 
de trabalho: dic e como fiscal Substituto o servidor aNGElo SErGio 
fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2 cargo: téc. Gestão cul-
tural, Setor/local de trabalho: dic.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 668682
Portaria Nº 356 de 16 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/514810,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “VitriNE da 
MUSica”, referente à iN 025/2021 - fcP, que tem como fiscal titular o 
servidor HUGo BiSPo doS SaNtoS NaSciMENto, Matrícula: 57201059/1 
cargo: ass. administrativo, Setor/local de trabalho: dic, e como fis-
cal Substituto o servidor MarcElo doS SaNtoS carMo, matrícula nº 
5888124 cargo: tec. Gestão cultural , Setor/local de trabalho: dic.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 668677
Portaria Nº 358 de 16 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/515187,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “cUltUra 
caNtada”, referente à iN 034/2021 - fcP, que tem como fiscal titular 
o servidor HUGo BiSPo doS SaNtoS do NaSciMENto, matrícula nº: 
57201059/1 cargo: ass. administrativo, Setor/local de trabalho: dic, e 
como fiscal Substituto a servidora Maria dE fátiMa liMa BarroSo, Ma-
trícula: 32026/1 cargo: agente administrativo, Setor/local de trabalho: 
dic.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 668674
Portaria Nº 357 de 16 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/515131,
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rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “rÍtMoS 
QUE ENcaNtaM”, referente à iN 036/2021 - fcP, que tem como fiscal 
titular a servidora Maria dE fátiMa liMa BarroSo, Matrícula: 32026/1 
cargo: agente administrativo, Setor/local de trabalho: dic, e como fiscal 
Substituto o servidor aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº 
5798595 cargo: tec. Gestão cultural, Setor/local de trabalho: dic.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 668675
Portaria Nº 354 de 16 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/515041,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “caNtiGa di-
Gital”, referente à iN 029/2021 - fcP, que tem como fiscal titular a servi-
dora Maria dE fátiMa liMa BarroSo, Matrícula 32026/1 cargo: agente 
administrativo, Setor/local de trabalho: dic, e como fiscal Substituto o 
servidor HUGo BiSPo doS SaNtoS NaSciMENto, Matrícula: 57201059/1 
cargo: ass. administrativo, Setor/local de trabalho: dic.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 668684
Portaria Nº 367 de 17 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/581818,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscal dos contratos nº 354/2021, 
que tem como objeto o ProJEto “arraSta PÉ oNliNE” referente à iN 
063/2021 - fcP, fiscal titular a servidora MarcEla corrÊa fraNco, ma-
trícula nº: 5934241/1, cargo: assessora Especial 1, Setor/local de traba-
lho: daf e como fiscal Substituto a servidora SaNdra Maria NaSciMEN-
to dE aNdradE, matrícula nº: 5935624/2, cargo: assessora, Setor/local 
de trabalho: GaPrE
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 668827
Portaria Nº 366 de 17 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/636896,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscal dos contratos nº 352/2021 
e 353/2021, que tem como objeto o ProJEto “liVE cUltUra JUNiNa” 
referente à iN 064/2021 - fcP, fiscal titular a servidora HUGo BiSPo 
SaNtoS do NaSciMENto, matrícula nº: 57201059/1, cargo: ass. admi-
nistrativo, Setor/local de trabalho: dic e como fiscal Substituto a servi-
dora MarcElo doS SaNtoS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: téc. 
Gestão cultural, Setor/local de trabalho: dic
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 668829

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 351 – cGP/daF/FcP de 16 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, e ainda os termos do Processo 2021/642188 de 15/06/2021;
rESolVE:
aUtoriZar 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora claUdiNEia 
NoVaiS SoUSa, matrícula nº 57193496/1, ocupante do cargo de tEc-
Nico EM GEStao cUltUral, lotado(a) no(a) coordENadoria do tE-
atro MarGarida ScHiWaZZaPPa, a gozar no período de 04/08/2021 a 

02/09/2021, correspondente a primeira parcela do triênio de 01/02/2017 a 
31/01/2020.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP.

Protocolo: 668817

.

.

errata
.

ERRATA da portaria coletiva n° 080 de 04 de março de 2020, publi-
cada no doE 34.135 de 05/03/2020, a qual exonera e nomeia servidores 
desta fcP,
Onde se lê: PORTARIA Nº 080 de 04 de março de 2019;
Leia-se: Portaria coletiva nº 080 de 04 de março de 2020;
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 668650

.

.

coNtrato
.

contrato: 352/2021
PaE: 2021/636896
ref: inexigibilidade de licitação nº 64, fundamentada no art. 25, inciso iii 
da lei nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 132/2021 – ProJUr/
fcP
objeto: ProJEto “liVE cUltUral JUNiNa” no qual os artistas: aNtÔNio 
MarcoS E BaNda, caNtora dEUZa MaGalHÃES, caNtora MoNiQUE 
Moral, caNtor alaN diaS, caNtora laiS criSto, BaNda rP2, caN-
tor daNiEl araUJo, se apresentarão em formato digital – liVE e grava-
ções de vídeos em 25/06/2021, no horário de 13h às 19h,no Município de 
capitão Poço/Pa.
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 13.392.1503-8841; Plano Inter-
no: 21DEMP00249; Fonte Recurso: 0301; Elemento de Despesa: 339039; 
ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do EStado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: VM ProdUÇÕES E EVENtoS, inscrito no cNPJ: 
28.041.982/0001-89
Valor total: r$ 64.500,00
data de assinatura: 17/06/2021.
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 668856
contrato: 353/2021
PaE: 2021/636896
ref: inexigibilidade de licitação nº 64, fundamentada no art. 25, inciso iii 
da lei nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 132/2021 – ProJUr/
fcP
objeto: ProJEto “liVE cUltUral JUNiNa” no qual os artistas: EliSEU 
rodriGUES, MatHEUS cUNHa, tHaiS PorPiNo, caNtor KarliElSoN 
VaQUEiro, se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de 
vídeos em 25/06/2021, no horário de 20h às 23h,no Município de capitão 
Poço/Pa.
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 13.392.1503-8841; Plano Inter-
no: 21DEMP00249; Fonte Recurso: 0301; Elemento de Despesa: 339039; 
ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do EStado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: f5 ProdUÇÕES E EVENtoS, inscrito no cNPJ: 
36.071.815/0001-09
Valor total: r$ 35.500,00
data de assinatura: 17/06/2021.
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 668859
contrato: 350/2021
PaE: 2021/527247
ref: inexigibilidade de licitação nº 62, fundamentada no art. 25, inciso iii 
da lei nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 127/2021 – ProJUr/
fcP
objeto: ProJEto “arraial diGital” no qual os artistas: JardiM PEr-
CUSSIVO; ERALDO RAMOS; THE ROCKER; RUBÃO ANDRADE; ABENATAR 
QUARTETO; BRUNA LUZ; RENAN ANDRADE; BATERIA SHOW DO RANCHO 
e GrUPo ParaMaZoN, se apresentarão em formato digital – liVE e grava-
ções de vídeos em 22/06/2021, no Município de Belém/Pa
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 13.392.1503-8841; Plano Inter-
no: 21DEF404921; 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.
contratada: airES EVENtoS E ProdUÇÕES artiSticaS, inscrito no 
cNPJ: 41.505.077/0001-09
Valor total: r$ 78.000,00
data de assinatura: 16/06/2021.
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 668786
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.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 063/2021
PaE: 2021/581818
objeto: ProJEto “arraSta PÉ oNliNE” no qual os artistas: lorENa Mo-
raES, doNa SaNdra, MESSiaS lYra E BaNda, alEXaNdrE SoUSa E 
BaNda, MEll PiNHEiro, Márcio fariaS E BaNda, GrUPo dE cariMBÓ 
MUrUrÉ, se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos 
em 22/06/2021, no horário de 18h às 23h,no Município de Belém/Pa.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 131/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 13.392.1503-8841; Plano Inter-
no: 21EMEN00191; Fonte Recurso: 0101; 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.
favorecido: liliaN coSta, inscrito no cNPJ: 33.291.081/0001-49.
Valor total: r$ 56.000,00
data: 16/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
063/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 063/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 16/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 668685
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 064/2021
PaE: 2021/636896
objeto: ProJEto “liVE cUltUral JUNiNa” no qual os artistas: aNtÔNio 
MarcoS E BaNda, caNtora dEUZa MaGalHÃES, caNtora MoNiQUE 
Moral, caNtor alaN diaS, caNtora laiS criSto, BaNda rP2, caN-
tor daNiEl araUJo, caNtor EliSEU rodriGUES, caNtor MatHEUS 
cUNHa, caNtora tHaiS PorPiNo, caNtor KarliElSoN VaQUEiro, 
se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
25/06/2021, no horário de 13h às 23h,no Município de capitão Poço/Pa
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 132/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto Atividade: 13.392.1503-8841; Plano Inter-
no: 21DEMP00249; Fonte Recurso: 0301; Elemento de Despesa: 339039; 
ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do EStado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
favorecido: VM ProdUÇÕES, inscrito no cNPJ: 28.041.982/0001-89 e f5 
ProdUÇÕES E EVENtoS, inscrito no cNPJ: 36.071.815/0001-09.
Valor total: r$ 100.000,00
data: 17/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
064/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 064/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 668688
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 065/2021
PaE: 2021/542700
objeto: ProJEto “cENtral JUNiNa” no qual os artistas: JÚNior NEVES, 
raYdol SaldaNHa, MarcoS PlaY E aNdrEa taVarES, se apresentarão 
em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 25/06/2021, no horá-
rio de 18h às 21h,no Município de Belém/Pa.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 128/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 13.392.1503-8841; Plano Inter-
no: 21DEF404926; Fonte Recurso: 0301; Elemento de Despesa: 339039; 
ação: 264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do EStado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
favorecido: Jf GoNZaGa BaStoS ProdUÇÕES dE EVENtoS, inscrito no 
cNPJ: 21.148.270/0001-14.
Valor total: r$ 32.000,00
data: 17/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
065/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 065/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/06/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 668690

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 350 – cGP/FcP de 16 de JUNHo de 2021.
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas e coNSidEraNdo o processo 2021/515990
rESolVE:
1 – Alterar a portaria 283 em seu item II, que concede a Gratificação de 
tempo integral no percentual de 60% (sessenta por cento) para o servi-
dor cEZar aUGUSto MacHado MartiNS, matrícula nº 5903358/1, cargo 
efetivo de técnico em Gestão de informática, para o percentual de 47,36% 
a contar de 01/05/2021.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 668877
Portaria Nº 369 de 17 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos 
termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Estadual, 
publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 33.111 
de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado no doE 
nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/523323,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscal do contrato nº 317/2021, 
que tem como objeto o ProJEto “a cUltUra aBraÇa” referente à iN 
018/2021 - fcP, fiscal titular o servidor raiMUNdo do Socorro 
MoraES dE alMEida, matrícula nº: 5903311/1 cargo: aux. operacional, 
Setor/local de trabalho: cGP e como fiscal Substituto o servidor aNGElo 
SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2 cargo: téc. 
Gestão cultural, Setor/local de trabalho: dic
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
Portaria Nº 370 de 17 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos 
termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Estadual, 
publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 33.111 
de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado no doE 
nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/516497,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “rElEitUra 
cUltUral oN liNE”, referente à iN 011/2021 - fcP, que tem como fiscal 
titular o servidor HUGo BiSPo SaNtoS aNSciMENto, matrícula nº: 
57201059/1 cargo: assistente administrativo, Setor/local de trabalho: 
dic, e como fiscal Substituto o servidor PEdro HENriQUE cardoSo 
BraZ, matrícula nº 5899706/1 cargo: coordenador, Setor/local de 
trabalho: cMP
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 669087

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

Portaria
.

Portaria N° 060/2021 - FcG de 17.06.2021
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
legais, conferidas pelo Art. 6º da Lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996;
coNSidEraNdo o decreto de 14.01.2019, publicado no doE nº. 33.781 
de 15.01.2019;
CONSIDERANDO os autos do processo nº 2021/654611;
rESolVE:
NoMEar dENiSoN WaNdEr tEiXEira SaNtoS, para o cargo de coorde-
nador GEP-daS-011.4 desta fundação, a contar de 18.06.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
Ordenador: Maria da Glória Boulhosa Caputo-Superintendente da FCG

Protocolo: 668809

LiceNÇa PrÊMio
.

resUMo da Portaria N° 059/2021-FcG de 16.06.2021
fundamento legal: art. 98 da lei 5.810 de 24/01/94 (rJU)
Nome: KatHlEEN carValHo corrÊa if: 5909102/1
cargo: auxiliar operacional
Período: 15.06.2021 a 13.08.2021 – 60 dias
triênio: 2016/2019
autorização: Processo nº 2021/546868
ordenador: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUto - Superintendente da 
fcG

Protocolo: 668824
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico No 03/2020 - 
FUNdaÇÃo carLos GoMes
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/fcG, que opinou pelo pros-
seguimento do processo, HoMoloGo o Pregão Eletrônico nº 03/2020, 
no valor total de r$ 96.588,34(noventa e seis mil quinhentos e oitenta e 
oito reais e trinta e quatro centavos).
oBJEto: aquisição de Equipamento de informática e tecnologia para a 
área de ti da fcG.
EMPrESaS VENcEdoraS:
SEcoNd SolUÇÕES EM tEcNoloGia ltda - cNPJ: 32.286.542/0001-69, 
foi a vencedora do itEM 01, pelo critério de menor preço por itEM, no va-
lor total de r$ 58.588,34 (cincoenta e oito mil quinhentos e oitenta e oito 
reais e trinta e quatro centavos).
BElPara coMErcial ltda - cNPJ: 05.903.157/0001-40, foi a vencedo-
ra do itEM 04, pelo critério de menor preço por itEM, no valor total de 
r$ 17.468,00 (dezessete mil quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta 
centavos).
BElPara coMErcial ltda - cNPJ: 05.903.157/0001-40, foi a vencedo-
ra do itEM 05, pelo critério de menor preço por itEM, no valor total de 
r$ 14.701,70 (quatorze mil setessentos e setenta e um reais e setenta 
centavos).
iSral Mota dE SoUZa JUNior - cNPJ: 28.862.607/0001-08, foi a vence-
dora do itEM 06, pelo critério de menor preço por itEM, no valor total de 
r$ 5.899,13 (cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e treze centavos).
os itens 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 obtiveram resultados fracas-
sados.
Belém (Pa), 17 de junho de 2021.
Maria da Gloria Boulhosa caputo - Superintendente/fcG

Protocolo: 668721

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 057/2021 –FcG de 16/06/2021
Base legal: art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
Servidora: caMila dE araÚJo GillEt MacHado – coordenadora de 
apoio administrativo-matrícula-nº. 5890076/4
Programa de trabalho: 47201 13 122 1297
VL: 2.700,00; ND: 339030; AT: 8338; FT: 0101
VL: 850,00; ND: 339039; AT: 8338; FT: 0101
Período de aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias após o término do período de 
aplicação.
autorização: Processo nº. 2021/627200
Ordenador: Maria da Glória Boulhosa Caputo – Superintendente da FCG

Protocolo: 668867

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

errata
.

errata da Portaria 171/2021, de 31 de Maio de 2021, que trata de 
diária, publicada em doE 34.602 de 02 de Junho de 2021, alterando o 
período de deslocamento, em decorrência de reprogramação do evento, 
conforme constante nos autos do processo 2021/573867:
Onde se lê:
no período de 09/06/2021 a 11/06/2021
Lê-se:
no período de 11/07/2021 a 13/07/2021

Protocolo: 668705
errata da Portaria Nº 198/2021, de 15 de JUNHo de 2021, publi-
cada em doE 34612, de 16/06/2021
Onde se lê: no período compreendido de 14 a 28 de junho de 2021
Lê-se: no período compreendido de 16 a 31 de julho de 2021

Protocolo: 668578

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 202/2021, de 17 de JUNHo de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 05/2021– drad/fUNtElPa 
de solicitação de Suprimento de fundos, contido nos autos do Processo  
2021/656125, de 17/06/2021.

r E S o l V E:
i - coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor ValMir rodriGUES 
coSta, matrícula n.º 5947335/1, ocupante do cargo em comissão de co-
ordenador de Núcleo, no valor de r$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo 
a seguinte classificação orçamentária:

categoria de
Gasto

Elemento de 
despesa fonte do recurso Valor por 

elemento Valor total ação

Passagens e 
despesas com 

locomoção
339033 0101 300,00 300,00

267.164
apoio a eventos esportivos e de 

lazer – campeonato fUtSal

 300,00  

ii - determinar o período 17 a 26/06/2021 dias para aplicação do Su-
primento de fundos, na(s) localidade(s) de Santarém, conforme decreto 
1180, de 12 de agosto de 2008 que tem como objetivo de atender des-
pesas extraordinárias ou urgentes de pequeno vulto, que exijam pronto 
pagamento em espécie. Estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias conse-
cutivos, para a realização da prestação de contas, a contar do retorno do 
servidor a funtelpa (sede).
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErt Hil carrEira do NaSciMENto
Presidente

Protocolo: 669046

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 200/2021, de 17 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 28/2021 da cootV/fUN-
tElPa, de 17/06/2021, contidos nos autos do Processo nº 2021/652363, 
de 17/06/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr ½ (meia) diária ao servidor fraNciSco rodriGUES GoNÇal-
VES, matrícula n.º 7002998/1, ocupante do cargo em comissão de coor-
dENador dE NUclEo, para custear despesas com viagem ao municipio 
de Santarém, no período de 17/06/2021 a 23/06/2021 com o objetivo de 
montagem de infraestrutura para transmissão do evento de inauguração 
do Ginásio Poliesportivo arena Estadual do oeste do Pará, e da transmissão 
do jogo de futsal entre a Seleção Paraense de futsal x Seleção do oeste de 
futsal, pela tV cultura.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErt Hil carrEira do NaSciMENto
Presidente

Protocolo: 668881
Portaria Nº 197/2021, de 17 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 05/2021 do GaB/fUNtElPa,
de 16/06/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Processo 
nº 2021/650915, de 16/06/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr 2 e ½ (duas e meia) diária(s) ao servidor HilBErt Hil car-
rEira do NaSciMENto, matrícula n.º 5945805/1, ocupante do cargo em
comissão de PrESidENtE, para custear despesas com viagem ao municipio
de Santarém , no período de 21/06/2021 a 23/06/2021 com o objetivo de
participação no evento de inauguração do Ginásio Poliesportivo arena Esta-
dual do oeste do Pará, e acompanhar a transmissão do jogo de futsal entre 
a Seleção Paraense de futsal x Seleção do oeste de futsal, pela tV cultura.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErt Hil carrEira do NaSciMENto
Presidente

Protocolo: 668888
Portaria Nº 199/2021, de 17 de JUNHo de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2021 da coES/fUNtEl-
Pa, de 16/06/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Proces-
so nº 2021/651074, de 16/06/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr 2 e ½ (duas e meia) diária(s) ao servidor ValMir rodriGUES 
coSta, matrícula n.º 5947335/1, ocupante do cargo em comissão de co-
ordENador dE NÚclEo, para custear despesas com viagem ao Município 
de Santarém, no período de 21 a 23/06/2021 com o objetivo de participar 
do evento de inauguração do Ginásio Poliesportivo arena Estadual do oeste 
do Pará.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErt Hil carrEira do NaSciMENto
Presidente

Protocolo: 668890
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secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº494/2021- Gs/sedUc
a SEcrEtária dE EdUcaÇÃo do EStado do Pará, no uso das atribui-
ções previstas no art. 138, parágrafo único, i, da constituição do Estado 
do Pará;
coNSidEraNdo o contrato de Empréstimo nº 2933/oc-Br celebrado en-
tre o Governo do Estado/Secretaria de Estado de Educação e o Banco inte-
ramericano de Desenvolvimento;
coNSidEraNdo os valores disponibilizados e o prazo para execução das 
contratações e aquisições, relacionados ao contrato de Empréstimo nº 
2933/OC-BR;
CONSIDERANDO os métodos específicos de aquisição e contratação regi-
dos pelas Normas Gerais – GN 2349-9 Políticas para aquisições de obras e 
Bens e GN 2350-9 Políticas de Seleção de Consultoria; e
coNSidEraNdo que as licitações são de responsabilidade do Núcleo de 
Licitações – NLIC;
rESolVE:
art. 1º - criar a coMiSSÃo ESPEcial dE licitaÇÕES coM MÉtodoS 
iNtErNacioNaiS para conduzir as contratações executadas no âmbito do 
contrato de Empréstimo nº 2933/oc-Br, com recursos oriundos do Banco 
interamericano de desenvolvimento – Bid, tendo como responsabilidades:
i – Publicar, receber, processar e julgar os procedimentos relativos à fase 
de seleção, incluindo análise das qualificações técnicas e proposta financei-
ra/preço conforme normas e resoluções inerentes a esta execução.
art. 2º - Nomear os servidores abaixo relacionados para comporem a co-
missão Especial de licitações:

fUNÇÃo NoME MatrÍcUla
Presidente Belmiro Soares campelo Neto 54181477
1º Membro rogério Mira cavallero de Queiroz 5947171-1
2º Membro lucival furtado da Silva 54190596-3

Art. 3º - Definir o quórum mínimo de 03 (três) membros para a execução 
e validação de suas atividades;
Art. 4º - A Comissão será extinta e seus trabalhos finalizados no término 
da vigência do Contrato de Empréstimo nº 2933/OC-BR;
art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário, em especial a Portaria Nº 067/2021-
GS/SEdUc de 01 de junho de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 15 de junho de 2021.
EliEtH dE fátiMa da SilVa BraGa
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 668713
Portaria de dessoB. Nº 846/2021-GaB/siNd 
Belém, 17 de junho de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
CONSIDERANDO a Sindicância Investigatória instaurada pela Porta-
ria nº 116/2018-GaB/SiNd, de 22/11/2018, publicada no doE nº 
33.746 de 26/11/2018, fora sobrestada pela Portaria Nº 13/2018-GaB/
SIND, de 27/12/2018, publicada no DOE nº 33.770 de 31/12/2018;
CONSIDERANDO o Despacho exarado pela Ouvidora da SEDUC, seq. 6;
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 a Sindicância Investigatória nº 116/2018-GAB/SIND, 
de 22/11/2018, publicada no doE nº 33.746 de 26/11/2018, para que a 
comissão proceda à continuidade dos trabalhos na apuração dos fatos.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria Nº847/2021-GaB/Pad. 
Belém, 17 de junho de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do PaE nº 2021/450343 e 
as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 614/2021, exarada pelo 
Consultor Jurídico do Estado - ASJUR/SEDUC/PA;
CONSIDERANDO  o Despacho exarado pela Ouvidora/SEDUC/PA;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiStratiVo em des-
favor dos servidores f.M.d.M.G., Mat. nº 57203235-1, d.r.d.r., Mat. nº 
57234016-1 e M.J.c.N., Mat. nº 308064-2, pelo cometimento de trans-
gressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, I e VI; 178, V; 190, IV e 
XIII, arts. 177, VI; 178, V; 190, IV e XIII e arts. 177, VI; 178, V; 190, XIII 
e XIX, da Lei Estadual nº 5.810/1994;

ii – coNStitUir comissão composta pelos servidores EdSoN MatoS doS 
SaNtoS JÚNior, Mat. nº 80845440-4, roSaliNa oliVEira MUNiZ, Mat. 
nº 5890701-1 e SUEli BraSil BraGa doS SaNtoS , Mat. nº 240842-1, 
para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial de 60 (ses-
senta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por conveniên-
cia e necessidade da Administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a Autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
iV – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria Nº848/2021-GaB/siNd. 
Belém, 17 de junho de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os fatos constantes nos autos do PaE nº 2021/475236 e 
as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  a Manifestação nº 600/2021 exarada pelo Procurador do 
Estado - ASJUR/SEDUC/PA;
CONSIDERANDO  o Despacho exarado pela Ouvidora/SEDUC/PA;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dEtErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia iNVEStiGatÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNStitUir comissão composta pelas servidoras daYSE rUtH taVa-
rES da SilVa Mat. 454680-1 2 E iZaBEl BarroS BraGa Mat. 772135-1, 
para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial de 30 (trin-
ta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por conveniência e 
necessidade da Administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a Autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria Nº849/2021-GaB/Pad 
Belém, 17 de junho de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do PaE nº 2021/484478 
e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo o Parecer nº 300/2019 - PGE, exarado pela Procuradora 
do Estado do Pará;
CONSIDERANDO o Despacho da Ouvidora da Secretaria de Educação;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiStratiVo diSciPli-
Nar em desfavor da servidora M.r.d.G.V., matrícula nº 5081530-1, pelo 
cometimento de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 178, i c/c 
190, XII, da Lei Estadual n° 5.810/94;
ii – coNStitUir comissão composta pelos servidores EdSoN MatoS doS 
SaNtoS JÚNior, Mat. nº 80845440-4, roSaliNa oliVEira MUNiZ, Mat. 
nº 5890701-1 e SUEli BraSil BraGa doS SaNtoS , Mat. nº 240842-1, 
para, sob a presidência do primeiro, apurarem no prazo inicial de 60 (ses-
senta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por conveniên-
cia e necessidade da Administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato. 
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria Nº850/2021-GaB/Pad 
Belém, 17 de junho de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do PaE nº 2021/500103 e 
as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo o Parecer nº 683/2021 - PGE, exarado pelo consultor 
Jurídico - NUJUR/SEDUC/PA;
CONSIDERANDO o Despacho da Ouvidora da Secretaria de Educação;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiStratiVo diSci-
PLINAR em desfavor dos servidores T.P.S.N., Mat. nº 5086213-3; E.C.L.F., 
Mat. nº 5942355-1; E.C.D.S., Mat. nº 5810337-3, pelo cometimento de 
transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, I, IV, V e VI; 178, V 
e 190, XII e XIII, da Lei Estadual n° 5.810/94;
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ii – coNStitUir comissão composta pelos servidores fáBio HENriQUE 
PaVÃo frEitaS, Mat. nº 57209935-1, tErEZiNHa do Socorro SarMa-
NHo BaNdEira, Mat. nº 303860-1 e cÉlia rEGiNa SoUZa da crUZ, Mat. 
nº 761303-1, para, sob a presidência do primeiro, apurarem no prazo ini-
cial de 60 (sessenta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período 
por conveniência e necessidade da Administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato. 
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria Nº851/2021-GaB/Pad 
Belém, 17 de junho de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do PaE nº 2021/233947 
e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  a Manifestação nº 403/2021 exarada pela consultora 
Jurídica do Estado - SEDUC/PA;
CONSIDERANDO  o Despacho exarado pela Ouvidora/SEDUC/PA;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiStratiVo diSciPli-
Nar em desfavor da servidora
c.S.S.N., Mat. nº5893808-2, pelo cometimento, em tese, de falta funcional 
constante de abandono de cargo, de acordo com o previsto nos arts. 178, 
IV c/c 190, II, § 2º da Lei nº 5.810/94;
ii – coNStitUir comissão composta pelos servidores KariNa da rocHa 
GoES araUJo, Mat. nº 57202717-1,, KEltoN MoNtEiro dE MENEZES, 
Mat. nº 57224108-1 e lUciaNa GoMES caraMElo, Mat. nº 5786061-2, 
para sob a Presidência do primeiro, apurarem no prazo inicial de 60 (ses-
senta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por conveniên-
cia e necessidade da Administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato. 
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria Nº854/2021-GaB/Pad 
Belém, 17 de junho de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do PaE nº 2021/279691 e 
as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 392/2021 exarada pelo 
Procurador do Estado - ASJUR/SEDUC/PA;
CONSIDERANDO  os termos do Despacho da Ouvidora - SEDUC/PA;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiStratiVo diSciPli-
Nar em desfavor do servidor i.o.c., matrícula nº 57213872-2, pelo come-
timento de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi c/c 
art. 190, IV, da Lei Estadual nº 5.810/94;
ii – afaStar como medida preventiva o servidor i.o.c., matrícula nº 
57213872-2, de suas atividades funcionais desta Secretaria de Estado de 
Educação nos termos do art. 203, da Lei nº 5.810/94;
iii – coNStitUir comissão composta pelos servidores tÂNia dE NaZarÉ 
PaMPloNa SEaBra, Mat. nº 5618460-3, alciNEtE do Socorro liMa 
da coSta, Mat. nº 57211696-1 e fEliPE tEiXEira rEZENdE, Mat. nº 
54197224-2, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da Administração Pública;
iV – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
V – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria Nº855/2021-GaB/Pad 
Belém, 17 de junho de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do PaE nº 2020/839562 
e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  a Manifestação nº 311/2021 exarada pela consultora 
Jurídica do Estado - SEDUC/PA;

CONSIDERANDO  o Despacho exarado pela Ouvidora/SEDUC/PA;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiStratiVo diSci-
PliNar em desfavor do servidor K.J.S.l., Mat. nº 57205537-1, pelo co-
metimento, em tese, de falta funcional constante de abandono de cargo, 
de acordo com o previsto nos arts. 178, iV c/c 190, ii, § 2º da lei nº 
5.810/94;
ii – coNStitUir comissão composta pelos servidores aMElia daS Gra-
ÇAS SIMOES, MAT. 57229140-2; MARIA DA GLORIA DE SOUZA BORGES, 
MAT. 5890910-1; e JOANILCE CARNEIRO PEREIRA, MAT. 454745-1, para 
sob a Presidência do primeiro, apurarem no prazo inicial de 60 (sessenta) 
dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por conveniência e 
necessidade da Administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato. 
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 669037
Portaria Nº 852/2021-GaB/Pad  
Belém, 17 de junho de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a Portaria 182/2019-GaB/Pad de 12/08/2019, publicada 
no DOE edição nº 33.951 de 13/08/2019;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
1307152/2018 e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos;
coNSidEraNdo os termos do Parecer nº 000062/2021 exarado pela Pro-
curadora do Estado – PGE/PA;
coNSidEraNdo os termos da decisão do Exmo. Sr. Governador do Estado 
de Pará;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dEclarar NUlidadE Parcial do Processo administrativo disciplinar  
nº 182/2019-GaB/Pad de 12/08/2019, publicada no doE edição nº 33.951 
de 13/08/2019, a partir do Interrogatório;
II –  CONVALIDAR os atos praticados anteriores ao Interrogatório;
iii - 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;
iV –  coNStitUir comissão composta pelos servidores EdSoN MatoS 
doS SaNtoS JÚNior, Mat. nº 80845440-4, roSaliNa oliVEira MU-
NiZ, Mat. nº 5890701-1 e SUEli BraSil BraGa doS SaNtoS , Mat. nº 
240842-1, para, sob a presidência do primeiro, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da Administração Pública;
V – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
Vi  – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 669036
Portaria de deF. datiVo Nº 854/2021-GaB/Pad.  
Belém, 17 de junho de 2021.
a oUVidora dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 799/2021, datado em 
15/06/2021, lavrado pela comissão do Processo disciplinar, instaurado 
pela Portaria Nº 109/2019-GaB/Pad, de 17/06/2019, publicada no doE 
nº 33.898 de 18/06/2019;
coNSidEraNdo o que estabelece o § 2º do art. 220 da lei Estadual nº 
5.810/94/RJU;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora taNia dE NaZarÉ PaMPloNa SEaBra, Mat. nº 
5618460-3, para funcionar na qualidade de dEfENSor datiVo do servi-
dor L.P.M., matrícula nº 5819415-4, já devidamente qualificado nos autos 
do citado Processo, com o objetivo de acompanhar os procedimentos da 
Comissão, tudo em conformidade com o que dispõe o artigo supracitado;
ii – revogam-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 669054
Portaria Nº 496/2021- Gs/sedUc
a SEcrEtária dE EStado dE EdUcaÇÃo, no uso das atribuições que 
lhe foram delegadas por lei e previstas no art. 138, parágrafo único, V, da 
Constituição do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o disposto na lei federal n.º 10.520, de 17 de julho de 
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2002; Decreto Estadual n.º 2.069, de 20 de fevereiro de 2006 e Decreto 
Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019;
coNSidEraNdo a necessidade de aquisição de bens e serviços comuns 
para rede Estadual de Ensino da Secretaria de Estado de Educação
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores abaixo relacionados para atuarem como 
autoridade Homologadora, Homologador Substituto, Pregoeiros e Mem-
bros da Equipe de apoio, conforme composição abaixo:

PErfil NoME MatrÍcUla cPf
aUtoridadE HoMoloGadora EliEtH dE fátiMa da SilVa BraGa 6030610-3 281.114.352-15
HoMoloGador SUBStitUto rodriGo NUNES Polaro 6403130-2 710.730.002-49

PrEGoEiro E EQUiPE dE aPoio caMila diaS oliVEira 54197103-2 936.054.042-00
PrEGoEiro E EQUiPE dE aPoio JoÃo PatrÍcio dE liMa JUNior 57212386-1 303.771.612-68
PrEGoEiro E EQUiPE dE aPoio BrUNo rafaEl dE SoUSa liMa 5960039-1 526.134.702-59

art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 17 de junho de 2021.
EliEtH dE fátiMa da SilVa BraGa
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 668752

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Licença Assistência
NoME: SHEila dE oliVEira coSta
coNcESSao: 19 diaS
PEriodo: 06/08/2019 a 24/08/2019
MatricUla: 5890945/1  carGo: aSS. adMiNiStratiVo
lotacao: EE taNcrEdo NEVES/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 31963/2019
NoME: toMaZia dE JESUS fErrEira
coNcESSao: 10 diaS
PEriodo: 05/09/2019 a 14/09/2019
MatricUla: 5379261/2  carGo: Prof
lotacao: EE aNtoNio carloS/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 31974/19
NoME: toMaZia dE JESUS fErrEira
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 24/10/2019 a 22/11/2019
MatricUla: 5379261/2  carGo: Prof
lotacao:  EE aNtoNio carloS/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 31995/19
NoME: SilViaNE BatiSta MiraNda
coNcESSao: 10 diaS
PEriodo: 02/03/2021 a 11/03/2021
MatricUla: 57224558/1 carGo: aSS. adMiNiStratiVo
lotacao: corrEGEdoria/BElEM
laUdo MEdico: 73438

Protocolo: 668541
Licença Saúde
NoME: PEdro carloS daNtaS coElHo
coNcESSao: 7 diaS
PEriodo: 17/11/2020 a 23/11/2020
MatricUla: 57220490/1 carGo: Prof
lotacao: EE lEoPoldiNa/afUa
laUdo MEdico: 70977
NoME: MarGarEtH carValHo dE aNdradE
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 04/02/2021 a 05/03/2021
MatricUla: 468860/4  carGo: ESP. EM EdUcacao
lotacao: EE alMiraNtE liMa/BElEM
laUdo MEdico: 71040/2021
NoME: MarGarEtH carValHo dE aNdradE
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 04/02/2021 a 05/03/2021
MatricUla: 468860/3  carGo: Prof
lotacao: EE SaNta tErEZiNHa/BElEM
laUdo MEdico: 71040/2021
NoME: MarGarEtH carValHo dE aNdradE
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 16/11/2020 a 15/12/2020
MatricUla: 468860/3  carGo: Prof
lotacao: EE SaNta tErEZiNHa/BElEM
laUdo MEdico: 71045/2021
NoME: MarGarEtH carValHo dE aNdradE
CONCESSAO; 30 DIAS
PEriodo: 16/11/2020 a 15/12/2020
MatricUla: 468860/4  carGo: ESP. EM EdUcacao
lotacao: EE alMiraNtE liMa/BElEM
laUdo MEdico: 71045/2021
NoME: MarGarEtH carValHo dE aNdradE
coNcESSao: 7 diaS
PEriodo: 21/12/2020 a 27/12/2020
MatricUla: 468860/4  carGo: ESP. EM EdUcacao
lotacao: EE alMiraNtE liMa/BElEM
laUdo MEdico: 71044/2021
NoME: MarGarEtH carValHo dE aNdradE
coNcESSao: 7 diaS
PEriodo: 21/12/2020 a 27/12/2020
MatricUla:  carGo: Prof

lotacao: EE SaNta tErEZiNHa/BElEM
laUdo MEdico: 71044/2021
NoME: alcioNE PiNHEiro dE oliVEira
coNcESSao: 35 diaS
PEriodo: 05/05/2021 a 08/06/2021
MatricUla: 57188901/1  carGo: Prof
lotacao: Prof Maria oScar/aBaEtEtUBa
laUdo MEdico: 75420/21
NoME: KEYdSoN EMaNUEl Garcia coSta
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 29/11/2020 a 27/05/2021
MatricUla: 5904919/1  carGo: Prof
lotacao: EE JoaQUiM ViaNa/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico:72259
NoME: roSilda rodriGUES caNElaS
coNcESSao: 150 diaS
PEriodo: 03/03/2021 a 30/07/2021
MatricUla: 183865/3 carGo: Prof
lotacao: EE aNtoNio GoNdiM/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 75055

Protocolo: 668539

terMo aditiVo a coNtrato
.

Termo Aditivo: 3
contrato: 140//2018
Objeto do Contrato: Locação de imóvel para funcionamento unidade Téc-
nica Especializada Profª Marli almeida fontenelle de castro em Santo an-
tonio do taua/Pa
Objeto do Aditivo: Alterar o valor mensal do contrato original justificado 
pelo reajuste do iPca, e prorrogação de sua vigência.
dispensa de licitação: 017/2018 -Nlic/SEdUc
Valor Mensal: r$ 6.089,61
dotação orçamentária:
fonte: 0104 – Produto: 2227 – funcional Programática: 16101.12.361.1509 
– Projeto atividade: 8904. – Natureza de despesa: 3390.36.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, Belém/Pa.
locador: Maria José da Silva Moreira cPf nº 361.758.112-91, residente e 
domiciliada na tv. rita de cassia, nº 700, Barro Branco, cEP:68.786.-000 
Santo antonio do tauá/ Pa.
data de assinatura: 17/06/2021
Vigência: 29/06/2021 a 28/06/2022
ordenador: claudia tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 666916
Termo Aditivo: 3
contrato: 119//2018
Objeto do Contrato: Locação de imóvel para funcionamento moradia dos 
Professores do sistema de organização modular de ensino – SoME/MoJU.
Objeto do Aditivo: Alterar o valor mensal do contrato original justificado 
pelo reajuste do iPca, e prorrogação de sua vigência.
dispensa de licitação: 004/2018 -Nlic/SEdUc
Valor mensal: r$ 857,33
dotação orçamentária:
fonte: 0104 – Produto: 2227 – funcional Programática: 16101.12.362.1509 
– Projeto atividade: 8906. – Natureza de despesa: 3390.36.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, Belém/Pa.
locador: João costa flexa, cPf nº 884.783.002-87, residente e domicilia-
do na comunidade Pirateua, Moju/Pa.
data de assinatura: 17/06/2021
Vigência: 18/06/2021 a 17/06/2022
ordenador: claudia tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 665031
Termo Aditivo: 5
contrato: 229/2018
objeto do contrato: Prestação de serviços de fornecimento de mão de obra 
para limpeza e conservação higiênica das áreas internas e externas das 
unidades escolares com fornecimento de materiais e equipamentos, bem 
como para manipulação, preparo e distribuição de alimentação escolar, 
visando atender as necessidades da SEdUc
objeto do aditivo: Visando alterar o valor mensal do contrato, perfazendo 
o valor de r$ 530.273,27 (quinhentos e trinta mil, duzentos e setenta e 
três reais e vinte e sete centavos), considerando o reequilíbrio econômi-
co-financeiro, justificado por acordos firmados, interposto pela Convenção 
coletiva de trabalho 2021/2022 -SEac X SiNElPa
Pregão Eletrônico SrP nº 011/2018-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
* fonte: 0102006360 Produto: 2227 ação: 232118 funcional Programá-
tica: 16101.12.361.1509 Projeto/atividade: 8904 Natureza da despesa: 
3390.37.
* fonte: 0102006360 Produto: 2227 ação: 232325 funcional Programá-
tica: 16101.12.362.1509 Projeto/atividade: 8906 Natureza da despesa: 
3390.37.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
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63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: Kapa capital facilities ltda, com cNPJ nº 13.279.768/0001-
98, com sede na rod Mário covas, nº 01, lot. Park dos coqueiros, altos, 
cEP.: 67.115-000, coqueiro, ananindeua/Pa.
data de assinatura: 17/06/2021
Vigência: a partir de 01/01/2021
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 668662
Termo Aditivo: 9
contrato: 009/2012
Objeto do Contrato: Locação de imóvel para funcionamento da EEEF Drª 
Maria Ester Mouta de oliveira, tapanã, Belém/Pa.
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência do contrato original.
dispensa de licitação: 018/2012 -Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 – Produto: 2227 – funcional Programática: 16101.12.361.1509 
– Projeto atividade: 8904. – Natureza de despesa: 3390.36.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação, cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, Belém/Pa.
locador: Maria Silvana ferreira, cPf nº 611.444.952-53, residente e domi-
ciliada na 3ª travessa do tapanã, 473, cEP 66.825-070, Belém/Pa.
data de assinatura: 17/06/2021
Vigência: 05/07/2021 a 04/07/2022
ordenador: claudia tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 668854

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 48032/2021
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrEStaÇÃo dE coNtaS: 15 dias
OBSERVAÇÃO: Para fazer face à despesa com material de consumo, a fim 
de atender esta diretoria de recursos técnicos e imobiliários.
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSt. adMiNiSt. / atiV aUX iNtErMEd
cPf: 37527380225
NoME: Katia cilENE fariaS MarcEliNo NaSciMENto
MatrÍcUla: 5496551
ProGraMa dE traBalHo: 1297
foNtE dE rEcUrSo: 102
NatUrEZa dESPESa: 339030
Valor: r$ 2000,00
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 668681
Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 48128/2021
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrEStaÇÃo dE coNtaS: 15 dias
oBSErVaÇÃo: coMPra dE MatErial Para aSSESSoraMENto tÉcNico 
NaS BiBliotEcaS EScolarES daS UNidadES SEdUc Na EScola/USE, 
tENdo EM ViSta QUE aPÓS coNSUlta JUNto a coordENadoria dE 
rEcUrSoS MatEriaiS/crM, VErificoU-SE QUE NÃo Há diSPoNiBili-
dadE doS itENS EM EStoQUE.
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / atiV aPoio oPErac
cPf: 84592125215
NoME: BENEdita do Socorro da SilVa GoNcalVES
MatrÍcUla: 57213732
ProGraMa dE traBalHo: 1297
foNtE dE rEcUrSo: 102
NatUrEZa dESPESa: 339030
Valor: r$ 2000,00
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 668886

diÁria
.

Portaria de diarias No. 48117/2021
oBJEtiVo: Solicitação de diárias para realizar diligências de tomada de 
Contas Especial para fins de ressarcimento ao erário de diárias, fundo ro-
tativo e pagamento de pessoal resultante de Pad.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 07/06/2021 - 12/06/2021 Nº diárias: 5
MaraBa / BElEM / 12/06/2021 - 12/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: adailtoN liMa BarBoSa
MatrÍcUla: 5960069
cPf: 03373386209
carGo/fUNÇÃo:
GEStor dE UNidadE SEdUc Na EScola / dirEcao
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 668687
Portaria de diarias No. 48143/2021
oBJEtiVo: rEaliZar ViSita tÉcNica Para coNtatar a NEcESSidadE 
dE BENS MoVEiS Para atENdEr a dEMaNda da EEEfM tESSalÔNica, 
EEEfM. dE itaBocal, EEEfM fraNciSco NUNES, EEEfM Maria da coN-

cEiÇao E EEEfM NicolaU NErES da SilVa.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / iritUia / 14/06/2021 - 18/06/2021 Nº diárias: 4
iritUia / BElEM / 18/06/2021 - 18/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lEila do Socorro MoNtEiro doS SaNtoS
MatrÍcUla: 57212633 cPf: 63487721287
carGo/fUNÇÃo:aSSiSt. adMiNiSt. / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 668876
Portaria de diarias No. 48144/2021
oBJEtiVo: rEaliZar ViSita tÉcNica Para coNtatar a NEcESSidadE 
dE BENS MoVEiS Para atENdEr a dEMaNda da EEEfM tESSalÔNica, 
EEEfM. dE itaBocal, EEEfM fraNciSco NUNES, EEEfM Maria da coN-
cEiÇao E EEEfM NicolaU NErES da SilVa.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / iritUia / 14/06/2021 - 18/06/2021 Nº diárias: 4
iritUia / BElEM / 18/06/2021 - 18/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: criStiaNa taVarES SilVEira
MatrÍcUla: 5958848 cPf: 83454675200
carGo/fUNÇÃo:SEcrEtario / aSSESSoraMENto
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 668868
Portaria de diarias No. 48158/2021
oBJEtiVo: Vistoria de obra nas EMEf Paulo hanneman - conv. 210/18 (Pau 
d´arco) , EEEf adão Mendes - conv. 213/18 (rio Maria) e EEEM dr. romildo 
V. e Silva - conv. 012/2018 (ourilândia do Norte).
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / PaU darco / 14/06/2021 - 15/06/2021 Nº diárias: 1
PaU darco / rio Maria / 15/06/2021 - 16/06/2021 Nº diárias: 1
rio Maria / oUrilaNdia do NortE / 16/06/2021 - 18/06/2021 Nº di-
árias: 2
oUrilaNdia do NortE / BElEM / 18/06/2021 - 18/06/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: JoSE carloS SaNtoS SoUSa
MatrÍcUla: 57221037
cPf: 81104421291
carGo/fUNÇÃo:
tEcNico EM GEStao dE iNfra-EStrUtUra / atiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 668918
Portaria de diarias No. 48159/2021
oBJEtiVo: conduzir os técnicos da drti para realizarem vistoria de obra 
nas EMEf Paulo hanneman - conv. 210/18 (Pau d´arco) , EEEf adão 
Mendes - conv. 213/18 (rio Maria) e EEEM dr. romildo V. e Silva - conv. 
012/2018 (ourilândia do Norte).
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / PaU darco / 14/06/2021 - 15/06/2021 Nº diárias: 1
PaU darco / rio Maria / 15/06/2021 - 16/06/2021 Nº diárias: 1
rio Maria / oUrilaNdia do NortE / 16/06/2021 - 18/06/2021 Nº di-
árias: 2
oUrilaNdia do NortE / BElEM / 18/06/2021 - 18/06/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: NaZarENo dE SoUSa PiNto
MatrÍcUla: 57216813 cPf: 51851954287
carGo/fUNÇÃo:MotoriSta / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 668923
Portaria de diarias No. 48197/2021
oBJEtiVo: coNSidEraNdo o croNoGraMa dE VaciNaÇÃo doS Pro-
fiSSioNaiS da EdUcaÇÃo do ENSiNo fUNdaMENtal, coNSidEraNdo 
a NEcESSidadE dE aPoio Na VaciNaÇÃo coNtra a coVid-19 No MU-
NicÍPio dE MoSQUEiro.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / MoSQUEiro / 11/06/2021 - 11/06/2021 Nº diárias: 0
MoSQUEiro / BElEM / 11/06/2021 - 11/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: BrUNo SoarES roMao
MatrÍcUla: 57214258 cPf: 78335167249
carGo/fUNÇÃo:aSSiSt. adMiNiSt. / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 668925
Portaria de diarias No. 48162/2021
oBJEtiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar fiScaliZaÇÃo dE 
coNtratoS E lEVaNtaMENto dE dEMaNdaS dE tEcNoloGia JUNto aS 
UNidadES EScolarES 14ª UrE caPaNEMa.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 14/06/2021 - 18/06/2021 Nº diárias: 4
caPaNEMa / BElEM / 18/06/2021 - 18/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: ociVal PEdro roMEiro dE aGUiar
MatrÍcUla: 758027
cPf: 04931670210
carGo/fUNÇÃo:
EScr. datiloG. rEf.iii / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 668926
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Portaria de diarias No. 48113/2021
oBJEtiVo: coNdUZir SErVidorES Para aValiaÇÃo dE BENS iNSEr-
VÍVEiS Para dESfaZiMENto E iNVENtário NaS UNidadES dE ENSiNo, 
rEaliZar toMBaMENto dE MatEriaiS rEfErENtE ao ProGraMa di-
NHEiro dirEto Na EScola (PddE/2019/2020) atUaliZaÇÃo daS SE-
NHaS doS GEStorES.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaGoMiNaS / 14/06/2021 - 18/06/2021 Nº diárias: 4
ParaGoMiNaS / BElEM / 18/06/2021 - 18/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lUciVal caMPoS dE alMEida
MatrÍcUla: 5891473
cPf: 28194136253
carGo/fUNÇÃo:
MotoriSta / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 668855
Portaria de diarias No. 48105/2021
oBJEtiVo: coNdUZir SErVidorES Para faZEr aValiaÇÃo dE BENS 
iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENto E iNVENtário NaS UNidadES dE EN-
SiNo, rEaliZar toMBaMENto dE MatEriaiS rEfErENtE ao ProGraMa 
diNHEiro dirEto Na EScola (PddE/2019/2020) atUaliZaÇÃo daS SE-
NHaS doS GEStorES.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 07/06/2021 - 11/06/2021 Nº diárias: 4
caPaNEMa / BElEM / 11/06/2021 - 11/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcoS aNtoNio da SilVa MorEira
MatrÍcUla: 192813
cPf: 18602266200
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE Portaria / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 668853
Portaria de diarias No. 47920/2021
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 / BaGrE / 09/06/2021 - 10/06/2021 Nº diárias: 1
BaGrE / BrEVES / 10/06/2021 - 10/06/2021 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: 668863
Portaria de diarias No. 48105/2021
oBJEtiVo: coNdUZir SErVidorES Para faZEr aValiaÇÃo dE BENS 
iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENto E iNVENtário NaS UNidadES dE EN-
SiNo, rEaliZar toMBaMENto dE MatEriaiS rEfErENtE ao ProGraMa 
diNHEiro dirEto Na EScola (PddE/2019/2020) atUaliZaÇÃo daS SE-
NHaS doS GEStorES.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 07/06/2021 - 11/06/2021 Nº diárias: 4
caPaNEMa / BElEM / 11/06/2021 - 11/06/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcoS aNtoNio da SilVa MorEira
MatrÍcUla: 192813
cPf: 18602266200
carGo/fUNÇÃo:aG. dE Portaria / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa Sadala doS SaNtoS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 668845

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de coNVocaÇÃo
a Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar, cons-
tituída nos termos da Portaria Nº 113/2019-GaB/Pad de 24/06/2019, 
Publicada no doE Edição nº 33.902 de 25/06/2019, Portaria de substitui-
ção nº 231/2019-GaB/Pad de 10/09/2019, publicada no d.o.E. Edição nº 
33.978 de 12/09/2019, Prorrogado pela Portaria Nº 218/2019-GaB/Pad 
de 19/09/2019, publicada no d.o.E. Edição nº 33.989 de 23/09/2019, re-
designado pela Portaria Nº 316/2020-GaB/Pad de 11/02/2020, publica-
da no d.o.E. Edição nº 34.117 de 12/02/2020, Portaria de substituição nº 
36/2020-GaB/Pad de 19/02/2020, publicada no d.o.E. Edição nº 34.124 
de 20/02/2020, e redesignado pela Portaria Nº 737/2020-GaB/Pad de 
11/08/2020, publicada no d.o.E. Edição nº 34.308 de 12/08/2020. coN-
Voco na forma do art. 219, único da § 2º da lei nº 5.810/1994-rJU, a ser-
vidora BiBiaNE GHiotti MarcHioro, mat. nº 57198679-2, que achando-
se em local incerto e não sabido, deve apresentar-se perante a comissão 
Processante, que está sediada no Núcleo de disciplina e Ética/SEdUc, 2º 
piso sede da Secretaria de Estado de Educação, na Br-316, km 0, edifício 
a. c. Simões, no 500, 2o andar, castanheira, cEP: 66.645-000, Belém/Pa.
considere a servidora Notificada em razão das imputações contidas no 
Processo no 1278548/2018 de 05/09/2018, da servidora BiBiaNE GHiotti 
MarcHioro, mat. nº 57198679-2, pelo cometimento, em tese, de falta 
funcional nos arts. 178, iV, c/c art. 190, ii, § 2o da lei Estadual 5.810/94, 
sendo garantido o direito da ampla defesa e do contraditório.
fica ainda a servidora coNVocada pelo presente Edital, para apresentar-
se no prazo de 15 (quinze) dias, a partir desta publicação e, se não com-
parecer será considerada rEVEl, prosseguindo os trabalhos da presente 

comissão. Não comparecendo o convocado, vem a presidente requerer a 
V.Sa. designação de defensor dativo, no qual indico a servidora raimunda 
do Socorro Machado Mota Matrícula nº: 5618789-1, com o objetivo de 
acompanhar os procedimentos da comissão referente a servidora BiBiaNE 
GHiotti MarcHioro, mat. nº 57198679-2.
Moisés Braga do Nascimento
Presidente
_________________________
Sayonara camargo fontana
Membro/Secretaria
______________________________
alcinete do Socorro lima da costa
Membro

Protocolo: 668811

oUtras MatÉrias
.

editaL de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 001/2021.
editaL de coNVocaÇÃo de cHaMada PÚBLica Para eLeiÇÃo 
do coNseLHo de acoMPaNHaMeNto e coNtroLe sociaL do 
FUNdeB (cacs-FUNdeB), GestÃo 2021 À 2124.
a SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o disposto nos arts. 33 e 34 inciso iV da lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020 e no decreto Estadual n° 1.555 de 10 
de Maio de 2021, por meio do presente edital, torna pública a realização de 
processo para escolha de dois representantes e dois suplentes de organi-
zações da Sociedade civil que integrarão o conselho de acompanhamento 
e controle Social do fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educa-
ção Básica de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS-FUNDEB), 
Gestão 2021 à 2024.
1. das disPosiÇÕes PreLiMiNares
• O presente Edital tem como objetivo normatizar a realização da 
seleção para escolha de duas vagas para as organizações da Sociedade 
civil, sendo 2 (dois) titulares e 2 (dois) suplentes, que integrarão o con-
selho de acompanhamento e controle Social do fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da 
Educação no Estado do Pará, Gestão2021 à 2024, conforme o que preconi-
za o capítulo Vi, em seu art. 34, ii da lei federal n.º 14.113/2020.
1.2 - o processo seletivo será composto por três etapas: inscrição das 
entidades, habilitação das mesmas e designação
2. das iNscriÇÕes
- No ato da inscrição, a entidade deverá encaminhar rEQUEriMENto 
(anexo i) e dEclaraÇÃo (anexo ii) à Secretaria de Estado de Educação, 
através de ofício, com a manifestação de interesse no prazo de até 05 
(cinco) dias desta publicação à SEdUc –SEcrEtaria dE EStado dE EdU-
caÇÃo, situada à rodovia augusto Montenegro,s/n, Km 10, icoaraci –cEP 
66.630.505, Belém -Pa, com entrega da documentação no protocolo geral 
(SEdUc) ou diretamente no GaBiNEtE/SaPG –Sede da Seduc, 2° andar ou 
ainda através dos Emails: gabinete@seduc.pa.gov.brou pedro.rodrigues@
seduc.pa.gov.br, apresentando, em anexo:
• O CNPJ da entidade,
• Estatuto Social,
• Ata da Diretoria em vigência,
• Dados da Presidência: Nome, CPF, RG ou CNH, email e telefones;
• Relatório de atividades, que comprove o desenvolvimento de ati-
vidades no Estado do Pará relacionadas à educação ou ao controle social 
dos gastos públicos.
e no mesmo ato fazer a escolha de (2) dois representantes, sendo 1 (um) 
como titular e 1 (um) como suplente, informando os seguintes dados:
• a) Nome;
• b) Data de Nascimento;
• c) CPF e RG ou CNH;
• d) e-mail;
• e) Números de telefones, inclusive com aplicativo Whatsapp 
para comunicação rápida.
• f) Endereço com CEP.
Parágrafo único. o Relatório de Atividades previsto acima deve conter as 
principais ações da organização, limitando-se a 02 (duas) laudas.
3. dos reqUisitos Para HaBiLitaÇÃo
3.1 – os requisitos para habilitação observarão o art. 34 § 2º, inciso iV e 
§ 3º, incisos i a V, da lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regu-
lamenta o fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), devendo ser apre-
sentados obrigatoriamente os seguintes documentos:
13. a) comprovação de ser pessoa jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos, nos termos da Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014; e,
14. b) atestar que esteja no mínimo, um ano de funcionamento em 
atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públi-
cos;
15. c) que desenvolvam suas atividades no Estado do Pará;
3.2. fica vedada a participação de organizações da Sociedade civil que 
figurem como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como 
contratadas pela administração Pública federal ou estadual, a título one-
roso.
3.3. São impedidos de integrar o conselho de acompanhamento e controle 
Social do fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação do Estado do Pará:
1. a) titulares dos cargos de Presidente e Vice Presidente da repú-
blica, de Ministros de Estado, de Governador e de Vice-Governador, de Pre-
feito e de Vice Prefeito, de de Secretário Estadual, distrital ou municipal, 
de Secretário Estadual ou Municipal, bem como, seus cônjuges e parentes 
consanguíneos ou afins, até o terceiro grau;
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2. b) tesoureiros, contadores ou funcionários de empresa de asses-
soria ou de consultoria que prestem serviços relacionados à administração 
ou ao controle interno dos recursos do fundeb,
seus cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau;
1. c) representantes da sociedade civil que exerçam cargos, fun-
ções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos e das 
entidades do Poder Executivo Estadual; ou que prestem serviços terceiri-
zados, no âmbito do Poder Executivo Estadual.
3.4 - a participação no conselho será considerada prestação de serviço 
público relevante, não remunerada e os representantes das oScs interes-
sados em exercê-la deverão atender aos seguintes requisitos:
1. ter disponibilidade de tempo para participar das reuniões ordiná-
rias;
2. ter disponibilidade para participar dos encontros de formação.
3.5 - cada membro do conselho terá um suplente, representante do mes-
mo órgão, entidade ou segmento representado no Conselho, que o substi-
tuirá em suas ausências e impedimentos.
3.6 - Na hipótese de afastamento definitivo do membro titular, caberá ao 
respectivo suplente o cumprimento do período de mandato remanescente.
3.7 - Na hipótese em que o membro titular e o seu suplente se afastarem 
definitivamente, o órgão, a entidade ou o segmento que os houver indicado 
deverá indicar novos representantes para compor o conselho, para o cum-
primento do período de mandato remanescente.
4. da seLeÇÃo e dos recUrsos
4.1 – Após análise dos requerimentos de inscrição e documentação das 
entidades inscritas, a divulgação das entidades deferidas ou indeferidas 
será feita no site da Secretaria de Estado de Educação http://www.seduc.
pa.gov.br/
4.2 - os representantes da Sociedade civil que tiverem seus requerimen-
tos indeferidos terão 5 (cinco) dias após a publicação do resultado, para 
apresentar recursos por escrito através para a SEdUc – SEcrEtaria dE 
EStado dE EdUcaÇÃo, situada à rodovia augusto Montenegro,s/n, Km 
10, icoaraci –cEP 66.630.505, Belém -Pa, com entrega do recurso no pro-
tocolo geral (SEdUc) ou diretamente no GaBiNEtE/SaPG –Sede da Seduc, 
2° andar ou ainda através dos Emails: gabinete@seduc.pa.gov.br ou pe-
dro.rodrigues@seduc.pa.gov.br.
4.3 – Havendo mais de duas entidades credenciadas, a Seduc registrará 
em ata o nome das organizações que atenderam todos os requisitos do 
edital, os quais gozarão do direito ao sorteio para a escolha das duas en-
tidades que deverão integrar o conselho Estadual de acompanhamento e 
controle Social do fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –CACS/FUNDEB.
5. da desiGNaÇÃo
• - Os membros titulares e os seus respectivos suplentes do Con-
selho de acompanhamento e controle Social do fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e deValorização dos Profissionais da 
Educação do Estado do Pará deverão ser formalmente indicados à Secre-
taria de Estado de Educação, pelas oSc selecionadas, no prazo de até 5 
(cinco) dias, e serão designados em decreto Estadual do Governador do 
Estado do Pará para o mandato de quatro anos, vedada a recondução para 
mandato imediatamente subsequente.
6. da coMPetÊNcia do coNseLHo
6.1 o conselho de acompanhamento e controle Social do fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação do Estado do Pará, compete:
i - exercer o acompanhamento e controle social sobre a distribuição e 
transferência dos recursos do fundo de Manutenção e desenvolvimento da 
Educação Básica (fUNdEB), no âmbito do Estado do Pará, podendo, ainda, 
sempre que julgar necessário:
1. a) apresentar à assembleia legislativa do Estado do Pará e aos 
órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos regis-
tros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do fUNdEB, dando ampla 
transparência ao documento em sítio oficial na internet;
1. b) convocar, por decisão da maioria de seus membros, o Secre-
tário de Estado de Educação ou servidor competente, para prestar esclare-
cimentos sobre o fluxo de recursos e a execução das despesas do FUNDEB, 
devendo a autoridade ou servidor convocado apresentar-se ao conselho 
em prazo não superior a 30 (trinta) dias;
1. c) requisitar ao Poder Executivo Estadual cópia de documentos 
pertinentes ao fluxo e execução dos recursos do FUNDEB, que deverão ser 
apresentados ao conselho em prazo não superior a 20 (vinte) dias úteis, 
em especial os referentes a:
1. licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de servi-
ços custeados com recursos do FUNDEB;
2. folhas de pagamento dos profissionais da educação, que deverão 
discriminar os que estão em efetivo exercício na educação básica, indican-
do o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento de vincula-
ção;
3. convênios celebrados com as instituições a que se refere o art. 
7° da Lei nº 14.113, de 2020; e
4. outras informações necessárias ao desempenho de suas fun-
ções.
II - realizar visitas para verificação, in loco, das seguintes ocorrências, 
entre outras:
1. desenvolvimento regular de obras e serviços executados em ins-
tituições escolares com recursos do FUNDEB;
1. b) adequação do serviço de transporte escolar;
1. c) utilização, em benefício do sistema de ensino, de bens adqui-
ridos com recursos do fUNdEB.
iii - elaborar parecer nas prestações de contas a que se refere o parágrafo 
único do art. 31 da Lei Federal nº 14.113, de 2020;
iV - supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orça-
mentária anual, no âmbito do Estado do Pará, com o objetivo de concor-
rer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados 
estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do FUNDEB;

V - acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta 
do Programa Nacional de apoio ao transporte do Escolar (PNatE) e do 
Programa de apoio aos Sistemas de Ensino para atendimento à Educação 
de Jovens e adultos (PEJa), além de outros programas executados com 
recursos do FUNDEB e assim definidos em legislação específica, devendo 
ainda receber e analisar as prestações de contas referentes a esses pro-
gramas, com formulação de pareceres conclusivos acerca da aplicação dos 
recursos, encaminhando-os ao FNDE por meio de sistemas oficiais a eles 
vinculados;
Vi - elaborar e aprovar seu regimento interno.
6.2 - o conselho atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação 
institucional ao Poder Executivo do Estado do Pará e serão renovados pe-
riodicamente ao final de cada mandato dos seus membros;
6.3 - O Conselho não contará com estrutura administrativa própria e in-
cumbirá ao Governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Estado 
de Educação, garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à 
execução plena das competências do conselho e oferecer ao Ministério da 
Educação os dados cadastrais relativos à criação e à composição do respec-
tivo conselho através do sistema cacS fUNdEB.
7 – das reUNiÕes do coNseLHo estadUaL do FUNdeB
7.1 - o conselho de acompanhamento e controle Social do fundo de Ma-
nutenção e desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação do Estado do Pará se reunirá, em caráter ordinário, 
trimestralmente e, em caráter extraordinário, de acordo com o regimento 
interno ou sempre que houver solicitação da maioria simples de seus mem-
bros, ou ainda por convocação de seu Presidente.
7.1.1 - O quórum de reunião do Conselho é de maioria absoluta e o quórum 
de aprovação é de maioria simples.
7.2 -os membros do conselho de acompanhamento e controle Social do 
fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da Educação do Estado do Pará se reunirão presen-
cialmente em Belém, na sede Secretaria de Estado de Educação, por meio 
de videoconferência, ou através de outros meios de comunicação similares 
que possam atestar a participação do conselheiro nas atividades e reu-
niões de conselho, em dia e hora marcada com antecedência mínima de 
2 (dois) dias, conforme pauta definida em convocatória pela Presidência.
8. das disPosiÇÕes FiNais
8.1 – a posse dos conselheiros nomeados ocorrerá em reunião ordinária 
ou Extraordinária do conselho Estadual de acompanhamento e controle 
Social do fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação –CACS/FUNDEB, após a 
publicação do decreto de nomeação.
8.2 – Se, ao final do período de inscrições, a quantidade de inscrições e/
ou habilitações for inferior ao número de vagas previstas neste Edital, o 
período de inscrição poderá ser prorrogado pela Secretária adjunta de Pla-
nejamento e Gestão desta Secretaria.
8.3 - os resultados, avisos sobre possíveis prorrogações e demais infor-
mações referentes à assembleia de Eleição e ao processo de eleição das 
organizações da Sociedade civil para compor o cacS-fUNdEB, serão di-
vulgados no sítio eletrônico da Secretaria Estadual de Educação.
8.4 - Exaurida a prorrogação prevista no item 8.2, a eleição seguirá com o 
número de inscritas habilitadas.
8.5 - Em casos de omissão deste Edital, as questões serão resolvidas pela 
Secretaria Estadual de Educação -SEdUc, sem prejuízo de edição de novos 
editais.
E, para que seja dada a necessária publicidade para todos os efeitos legais, 
publica-se o presente Edital de chamamento Público.
Belém, 20 de maio de 2021.
EliEtH dE fátiMa da SilVa BraGa
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 669027
cedeNcia
Portaria N.º: 4591/2021 de 08/06/2021
de acordo com o Processo Nº 2020/36554
ceder a SEcrEtaria dE EStado dE SEGUraNÇa PUBlica E dEfESa 
Social, a servidora carla Maria dE MacEdo EStacio, matricula nº 
5891422/1, tecnico em Gestão de infra-Estrutura, lotada nesta Secre-
taria, sem ônus para o Órgão de origem, no período de 01/06/2020 a 
30/05/2024.
desiGNar
Portaria Nº.: 5031/2021 de 16/06/2021
de acordo com o processo nº 494470/2021.
designar clEaNE PaUla fErrEira da SilVa, Matrícula nº 54197461/2, 
Professor, para responder interinamente pela função de diretor i (GEd-3) 
da EEEM Wilson dias da fonseca/Santarem, a contar de 18/06/2021.
Portaria Nº.: 5040/2021 de 16/06/2021
de acordo com o processo nº 482078/2021
designar KErlY dE caSSia SalES alVES, Matrícula nº 57209237/1, Es-
pec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EE-
EfM Profª consuelo coelho e Souza/ananindeua, durante o impedimento 
do titular, no periodo de 01/06/2021 a 15/07/2021.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 5030/2021 de 16/06/2021
de acordo com o Processo Nº 496470/2021
dispensar ,clEaNE PaUla fErrEira da SilVa, Matrícula nº 54197461/2, 
Professor, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEM Wilson dias da fon-
seca/Santarem, a contar de 18/06/2021.
reVoGar/coNceder
Portaria Nº.:4748/2021 de 16/06/2021
i- revogar, a contar de 11/03/2021, a Portaria col. nº 988/2019 de 
18/03/2019, que concedeu Gratificação de Tempo Integral,no percentual 
de 60 %, a servidora SirlEY rioS loPES, matrícula nº 55589289/2,assis-
tente administrativo , lotada na divisão de Patrimonio Mobiliario.
II- Conceder, a contar de 01/05/2021, Gratificação de Tempo Integral, no 
percentual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, ao servi-
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dor MarcoS HErNaNE MUNHoZ coSta, matrícula Nº 771082/1, Serven-
te, lotado na divisão de Patrimonio Mobiliario, em substituição a servidora 
mencionado no item anterior.
GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL
Portaria Nº.:5080/2021 de 16/06/2021
de acordo com o Processo nº 567113/2021
Conceder, a contar de 01/06/2021, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servido-
ra Maria JoSE SilVa do NaSciMENto, matrícula Nº 5900580/4, tecnico 
em Gestao Publica, lotada na corregedoria/Belém.
Portaria Nº.:4958/2021 de 15/06/2021
de acordo com o Processo nº 497039/2021
Conceder, a contar de 01/06/2021, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
BENEdita do Socorro da SilVa GoNÇalVES, matrícula Nº 57213732/1, 
auxiliar operacional, lotada na diretoria de Ensino/Belém.
LiceNÇa atiVidade PoLitica
Portaria Nº.: 5035/2021 de 16/06/2021
conceder licença para atividade Politicar a servidora adriaNa aNdra-
dE oliVEira, matricula Nº 57209753/1, Especialista em Educação, lotada 
nesta Secretaria, a fim de Exercer Mandato de Prefeito (a) rondon do 
Pará, no periodo de 01/01/2021 a 31/12/2024, fazendo opção pela remu-
neração do cargo Eletivo de Prefeito (a).
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 5029/2021 de 16/06/2021
Nome: Maria lEa BarroS BraGa
Matrícula:308854/1 cargo:agente de Portaria
lotação:depto. de administrativo de Material/Belém
Período:14/06/21 a 12/08/21 – 13/08/21 a 11/10/21
triênios:01/07/05 a 30/06/08 – 01/07/08 a 30/06/11
Portaria Nº. 5028/2021 de 16/06/2021
Nome: Maria GorEtE dE alMEida MElo
Matrícula:300560/1 cargo:Professor
lotação:diretoria de recursos Humanos/Belém
Período:21/06/21 a 19/08/21 – 20/08/21 a 18/10/21
triênios:13/04/05 a 12/04/08 – 13/04/08 a 12/04/11
Portaria Nº. 5026/2021 de 16/06/2021
Nome: EliaNa da SilVa fErrEira
Matrícula:5756251/1 cargo:Espec. em Educação
lotação:EE Edilma de Souza cattete/Belém
Período:01/01/21 a 01/03/21 – 02/03/21 a 30/04/21
triênios:13/08/00 a 12/08/03 – 13/08/03 a 12/08/06
Portaria Nº. 5027/2021 de 16/06/2021
Nome: carMEM Maria doS SaNtoS fiGUEirEdo
Matrícula:756911/1 cargo:Servente
lotação:Escola tecnica Estadual Magalhaes Barata/Belém
Período:01/09/21 a 30/10/21
triênios:22/05/16 a 21/05/19
Portaria Nº. 5025/2021 de 16/06/2021
Nome: PaUlo SErGio lira rodriGUES
Matrícula:303593/1 cargo:tecn. em G Publica
lotação:departamento de Educação Especial/Belém
Período:31/07/21 a 28/09/21
triênios:08/02/99 a 07/02/02
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.:5144/2021 de 17/06/2021
conceder licença Maternidade a Maria clEidErlaNE oliVEira SoUZa, 
matricula Nº 5935337/1,Professor, lotada na EE Mario Brasil sede/Garrafao 
do Norte, no período de 13/12/2020 a 10/06/2021.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.: 872/2021 de 03/04/2021
Nome:flaVio SidNEY PirES BorGES
Matrícula:57217679/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf dr laureno francisco alves de Melo/castanhal
Portaria Nº.: 871/2021 de 03/04/2021
Nome:EliEtE da PaiXao lUcENa
Matrícula:6015590/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf dr laureno francisco alves de Melo/castanhal
Portaria Nº.: 800/2021 de 03/02/2021
Nome:NataSHa fErNaNdES dE SoUSa
Matrícula:57217648/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: 8 UrE/castanhal
Portaria Nº.: 807/2021 de 03/02/2021
Nome:roSEaNE BEGot da SilVa
Matrícula:5900250/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:8 UrE/castanhal
Portaria Nº.: 795/2021 de 03/02/2021
Nome:PaUla alESSaNdra da SilVa E SilVa
Matrícula:5941957/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:8 UrE/castanhal
Portaria Nº.: 799/2021 de 03/02/2021
Nome:Maria caNdida aZEVEdo SodrE
Matrícula:5526094/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:8 UrE/castanhal
Portaria Nº.: 692/2021 de 25/01/2021
Nome:iNaldo aZEVEdo da SilVa
Matrícula:57224780/1Período:03/08 a 01/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof deusarina da Silva rodrigues/castanhal
Portaria Nº.: 691/2021 de 25/01/2021
Nome:EdUardo da SilVa NaSciMENto
Matrícula:5902179/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof deusarina da Silva rodrigues/castanhal

Portaria Nº.: 683/2021 de 25/01/2021
Nome:PEdriNa da foNSEca caValacaNtE
Matrícula:57212757/1Período:03/08 a 01/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof deusarina da Silva rodrigues/castanhal
Portaria Nº.: 699/2021 de 25/01/2021
Nome:MariEtE da SilVa oliVEira
Matrícula:5902328/1Período:03/08 a 16/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof deusarina da Silva rodrigues/castanhal
Portaria Nº.: 179/2021 de 15/03/2021
Nome:roZiVaNE doS SaNtoS tEiXEira
Matrícula:57217723/Período:01/08 a 14/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEtM artes São lucas/castanhal
Portaria Nº.: 172/2021 de 12/03/2021
Nome:caNdido EdiSoN SoarES
Matrícula:220124/1Período:01/08 a 14/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM antonia rosa/S Joao da Ponta
Portaria Nº.: 173/2021 de 12/03/2021
Nome:roSEMErE Nadir Naiff rodriGUES
Matrícula:5950431/1Período:23/08 a 21/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM antonia rosa/S Joao da Ponta
Portaria Nº.: 574/2021 de 18/01/2021
Nome:Joao Maria dE SoUZa
Matrícula:57217638/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Elcione terezinha Zahluth Barbalho/castanhal
Portaria Nº.: 658/2021 de 22/01/2021
Nome:EliValdo da SilVa rodriGUES
Matrícula:6303765/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Jupiter Maia/curuça
Portaria Nº.: 666/2021 de 25/01/2021
Nome:Marcia criStiNa da SilVa rocHa
Matrícula:57226044/2Período:01/08 a 14/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf abel ovidio de campos/curuça
Portaria Nº.: 659/2021 de 22/01/2021
Nome:filoMENa Maria dE alMEida caBral
Matrícula:5392080/2Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Jupiter Maia/curuça
Portaria Nº.: 598/2021 de 20/01/2021
Nome:ElidENS doS SaNtoS PiNHEiro
Matrícula:55586090/3Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM augusto ramos Pinheiro/terra alta
Portaria Nº.: 597/2021 de 20/01/2021
Nome:EdENilZa MarQUES SilVa
Matrícula:5942837/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM augusto ramos Pinheiro/terra alta
Portaria Nº.: 731/2021 de 01/02/2021
Nome:aNtoNio carloS PErEira
Matrícula:254843/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof antonio Marçal/inhangapi
Portaria Nº.: 745/2021 de 01/02/2021
Nome:KEila BEatriZ NEGrao araUJo raMoS
Matrícula:5902238/1Período:03/08 a 16/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof antonio Marçal/inhangapi
Portaria Nº.: /2021 de 01/02/2021
Nome:
Matrícula:Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof antonio Marçal/inhangapi
Portaria Nº.: 725/2021 de 29/01/2021
Nome:JoSE aEilSoN aNdradE oliVEira
Matrícula:5902241/1Período:04/08 a 17/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM frei Miguel de Bulhoes/S Miguel do Guama
Portaria Nº.: 523/2021 de 23/03/2021
Nome:Maria EliSEtE dE oliVEira BarrEiroS
Matrícula:5902480/1Período:09/08 a 22/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria Pia/castanhal
Portaria Nº.: 984/2021 de 23/03/2021
Nome:roBErta MicHEllE PiNto loBato
Matrícula:5902264/1Período:01/08 a 14/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria de Nazare Guimaraes Macedo/curuça
Portaria Nº.: 553/2021 de 15/01/2021
Nome:lUiZ carloS GoMES traVaSSoS
Matrícula:423432/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM irma carla Giussani/S Miguel do Guama
Portaria Nº.: 544/2021 de 15/01/2021
Nome:tatiaNa SoUZa da coNcEiÇÃo
Matrícula:5902340/1Período:01/08 a14/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM irma carla Giussani/S Miguel do Guama
Portaria Nº.: 545/2021 de 15/01/2021
Nome:MarlENE ataidE dE liMa
Matrícula:5655234/2Período:01/08 a 14/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM irma carla Giussani/S Miguel do Guama
Portaria Nº.: 560/2021 de 18/01/2021
Nome:laNa PriScila alVES dE liMa
Matrícula:5902235/1Período:01/08 a 14/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Elcione therezinha Zahluth Barbalho/castanhal
Portaria Nº.: 664/2021 de 25/01/2021
Nome:roBErto GoNÇalVES da coSta
Matrícula:57196506/2Período:06/08 a 19/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf abel ovidio de campos/curuça
Portaria Nº.: 557/2021 de 18/01/2021
Nome:carMEN lUcia fUrtado doS SaNtoS
Matrícula:5902428/1Período:01/08 a 14/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Elcione therezinha Zahluth Barbalho/castanhal
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Portaria Nº.: 365/2021 de 01/02/2021
Nome:Maria EliaNa SoarES
Matrícula:5287820/3Período:01/08 a 14/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE inacio Koury G Neto/castanhal
Portaria Nº.: 363/2021 de 01/02/2021
Nome:Marcia criStiNa dE liMa SoUZa
Matrícula:5902505/1Período:03/08 a 16/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE inacio Koury G Neto/castanhal
Portaria Nº.: 017/2021 de 17/03/2021
Nome:aNtoNia EliaNa coSta NoGUEira
Matrícula:5818990/2Período:12/08 a 25/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM agostinho Moraes de oliveira/inhangapi
Portaria Nº.: 388/2021 de 09/02/2021
Nome:raiMUNdo PiNHEiro da SilVa NEto
Matrícula:5890632/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Gonçalo ferreira/curuça
Portaria Nº.: 195/2021 de 16/03/2021
Nome:fraNciNEY dE SoUSa coUtiNHo
Matrícula:5900598/1Período:01/08 a 14/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria conceição Gomes de Souza/São francisco do Pará
Portaria Nº.: 382/2021 de 09/02/2021
Nome:EVaNir daS NEVES corrEa
Matrícula:534838/1Período:01/08 a 14/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Gonçalo ferreira/curuça
Portaria Nº.: 386/2021 de 09/02/2021
Nome:MarGarEtH daS GraÇaS dE caStro SENa
Matrícula:5902280/1Período:01/08 a 14/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Gonçalo ferreira/curuça
Portaria Nº.: 1002/2021 de 23/03/2021
Nome:orlaNdo JoSE coUto PiNHEiro
Matrícula:215929/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE candorina campos/curuça
Portaria Nº.: 376/2021 de 09/02/2021
Nome:aNdrEia aNdradE daS NEVES
Matrícula:57213388/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Gonçalo ferreira/curuça
Portaria Nº.: 420/2021 de 10/03/2021
Nome:cElia cHaVES da SilVa fErrEira
Matrícula:5902484/1Período:03/08 a 16/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE conego leitao/castanhal
Portaria Nº.: 421/2021 de 10/03/2021
Nome:KlEUBia Patricia da coSta Maia
Matrícula:5677750/4Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE conego leitao/castanhal
Portaria Nº.: 1004/2021 de 23/03/2021
Nome:raiMUNda da SilVa tEiXEira
Matrícula:950491/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Jose Maria Hesketh condur/curuça
Portaria Nº.: 1005/2021 de 23/03/2021
Nome:riSoNEidE da NatiVidadE SilVa
Matrícula:6303773/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE candorina campos/curuça
Portaria Nº.: 065/2021 de 15/04/2021
Nome:daYSE oliVEira dE SoUZa riBEiro
Matrícula:5943759/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Melvin Jones/Uruara
Portaria Nº.: 068/2021 de 15/04/2021
Nome:Maria SalEtE ViEira SalES
Matrícula:458562/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Melvin Jones/Uruara
Portaria Nº.: /2021 de 15/04/2021
Nome:aNtoNio BarBoSa doS SaNtoS
Matrícula:57191301/1Período:16/08 a 29/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Melvin Jones/Uruara
Portaria Nº.: 124/2021 de 16/03/2021
Nome:MaridalVa MatoS aZEVEdo
Matrícula:554049/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EMEf odizia correa farias/Breves
Portaria Nº.: 163/2021 de 05/04/2021
Nome:QUEliaNE dUartE dE oliVEira
Matrícula:5892338/1Período:09/08 a 07/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria camara Paes/Breves
Portaria Nº.: 164/2021 de 05/04/2021
Nome:SEBaStiao PoNtES dE frEitaS JUNior
Matrícula:57215423/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria camara Paes/Breves
Portaria Nº.: 154/2021 de 05/04/2021
Nome:fraNciSco doS aNJoS
Matrícula:5906210/1Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Manoel da Vera cruz/curralinho
Portaria Nº.: 157/2021 de 05/04/2021
Nome:aNtoNio MoNtEiro da PaiXao
Matrícula:57198283/1Período:09/08 a 22/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE rui Barbosa/anajas
Portaria Nº.: 162/2021 de 05/04/2021
Nome:Maria PErPEtUo Socorro lEao VaZ
Matrícula:5898245/2Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria camara Paes/Breves
Portaria Nº.: 155/2021 de 05/04/2021
Nome:SaloME dE lEao SaNtoS
Matrícula:5907853/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Manoel da Vera cruz/curralinho

Portaria Nº.: 158/2021 de 05/04/2021
Nome:ViVia fErrEira SoarES
Matrícula:5891561/1Período:01/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria camara Paes/Breves
Portaria Nº.: 161/2021 de 05/04/2021
Nome:JorGE lUiS riBEiro rodriGUES
Matrícula:5892425/1Período:03/08 a 01/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria camara Paes/Breves
Portaria Nº.: 160/2021 de 05/04/2021
Nome:ElENir diaS da SilVa
Matrícula:5892329/1Período:03/08 a 01/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria camara Paes/Breves
Portaria Nº.: 159/2021 de 08/04/2021
Nome:BENEdito lEitE SarGES
Matrícula:5891634/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria camara Paes/Breves
Portaria Nº.: 150/2021 de 29/03/2021
Nome:PaUlo SErGio dE SoUZa corrEa
Matrícula:54185645/2Período:09/08 a 22/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prado lopes/curralinho
Portaria Nº.: 145/2021 de 29/03/2021
Nome:MaNoEl dE JESUS NaZarENo SoBriNHo doS SaNtoS
Matrícula:5892428/1Período:09/08 a 07/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Nicias ribeiro/Portel
Portaria Nº.: 137/2021 de 23/03/2021
Nome:EdJaNE cElEStE doS SaNtoS SoUSa
Matrícula:5901664/1Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Gerson Peres/Breves
Portaria Nº.: 144/2021 de 29/03/2021
Nome:JoSE WalMir NUNES do NaSciMENto
Matrícula:5902242/1Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Nicias ribeiro/Portel
Portaria Nº.: 147/2021 de 29/03/2021
Nome:arYdEltoN do Socorro l MoraES
Matrícula:57228469/1Período:09/08 a 07/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM tancredo de almeida Neves/Melgaço
Portaria Nº.: 149/2021 de 29/03/2021
Nome:JoElKSoN alfrEdo Maia rodriGUES
Matrícula:5902236/1Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prado lopes/curralinho
Portaria Nº.: 146/2021 de 29/03/2021
Nome:Marcia dE SoUSa rocHa
Matrícula:5901694/1Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Nicias ribeiro/Portel
Portaria Nº.: 172/2021 de 14/04/2021
Nome:Wilca carla PErEira MoUGo
Matrícula:5891551/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Santo agostinho/Breves
Portaria Nº.: 171/2021 de 14/04/2021
Nome:WaltErNo fErrEira caMara
Matrícula:5902341/1Período:09/08 a 22/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Santo agostinho/Breves
Portaria Nº.: 168/2021 de 14/04/2021
Nome:catia da coSta araUJo
Matrícula:5891637/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Santo agostinho/Breves
Portaria Nº.: 170/2021 de 14/04/2021
Nome:MarGarEtHE da crUZ BaNdEira
Matrícula:571032/1Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Santo agostinho/Breves
Portaria Nº.: 184/2021 de 14/04/2021
Nome:aNdrEia SilVa da coSta
Matrícula:5891624/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:anexo da EEEM Maria Elizete fona Nunes/Breves
Portaria Nº.: 187/2021 de 14/04/2021
Nome:flaVio SoUZa PiNHEiro
Matrícula:5901249/1Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:anexo da EEEM Maria Elizete fona Nunes/Breves
Portaria Nº.: 188/2021 de 14/04/2021
Nome:iVaNilSoN JorGE MarQUES ViEira
Matrícula:5901687/1Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:anexo da EEEM Maria Elizete fona Nunes/Breves
Portaria Nº.: 4989/2021 de 15/06/2021
Nome:SilVia tErEZa dE MoraES cHaVES GoMES
Matrícula:5890702/1Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2020
Unidade: depto de inspeção e documentação Escolar/Belém
Portaria Nº.: 4984/2021 de 15/06/2021
Nome:Patricia MariNS PoVoa
Matrícula:57213052/1Período:05/07 a 03/08/21Exercício:2021
Unidade:assessoria de rede fisica/Belém
Portaria Nº.: 4985/2021 de 15/06/2021
Nome:EVaNdro doS SaNtoS PaiVa fEio
Matrícula:5771200/2Período:12/07 a 25/08/21Exercício:2021
Unidade: diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.: 4802/2021 de 11/06/2021
Nome:lia do Socorro fErrEira dE oliVEira
Matrícula:5245265/3Período:01/07 a 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE Prof ana teles/Benevides
Portaria Nº.: 3818/2021 de 10/06/2021
Nome:aNtoNio lEoNardo dE oliVEira crUZ
Matrícula:57214200/1Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade: diretoria de Ensino/Belém
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Portaria Nº.: 4836/2021 de 15/06/2021
Nome:carloS dE oliVEira PiNHEiro
Matrícula:5714044/2Período:01/08 a 14/09/21Exercício:2021
Unidade:EE dr Padua costa sede/Santa Barbara do Pará
Portaria Nº.: 4945/2021 de 15/06/2021
Nome:NUBia EUGENia MEScoUto MEScoUto
Matrícula:5942159/1Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Genipauba/Santa Barbara do Pará
Portaria Nº.: 4942/2021 de 15/06/2021
Nome:GErSiaNE PaZ da SilVa aSSiS
Matrícula:5779065/1Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade: corregedoria/Belém
Portaria Nº.: 4947/2021 de 15/06/2021
Nome:aNGEla aZEVEdo coSta
Matrícula:468274/1Período:26/06 a 27/07/21Exercício:2021
Unidade: depto de inspeção e documentação Escolar/Belém
Portaria Nº.: 4955/2021 de 15/06/2021
Nome:aNa lEticia dE MoraES NUNES
Matrícula:54190141/2Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade: depto de Educação Especial/Belém
Portaria Nº.: 4956/2021 de 15/06/2021
Nome:roSEaNE liMa tEiXEira
Matrícula:5943036/1Período:02/08 a 31/08/21Exercício:2021
Unidade: divisão de assistencia ao Servidor/Belém
Portaria Nº.: 4835/2021 de 15/06/2021
Nome:daMiao fErrEira do NaSciMENto
Matrícula:941778/1Período:15/07 a 13/08/21Exercício:2021
Unidade: divisão de controle de estoque/Belém
Portaria Nº.: 4944/2021 de 15/06/2021
Nome:tatiaNE iBiaPiNa tEiXEira
Matrícula:57224654/1Período:02/08 a 31/08/21Exercício:2021
Unidade: divisão de finanças/Belém
Portaria Nº.: 4940/2021 de 15/06/2021
Nome:MarGariZE rUtE caNtao loPES
Matrícula:305197/1Período:01/07 a 30/07/21Exercício:2021
Unidade: diretoria de recursos Humanos/Belém
Portaria Nº.: 4941/2021 de 15/06/2021
Nome:VaNia lUcia doS rEiS BarBoSa
Matrícula:357430/1Período:02/08 a 31/08/21Exercício:2021
Unidade: diretoria de recursos Humanos/Belém
Portaria Nº.: 4834/2021 de 15/06/2021
Nome:MUrilo da SilVa SaNtoS
Matrícula:57212457/1Período:02/08 a 31/08/21Exercício:2021
Unidade:assesoria de Planejamento/Belém
Portaria Nº.: 4954/2021 de 15/06/2021
Nome:MaUro alBErto MartiNS PaNtoJa
Matrícula:5625025/1Período:05/07 a 03/08/21 Exercício:2021
Unidade: assesoria de Planejamento/Belém
Portaria Nº.: 4953/2021 de 15/06/2021
Nome:Maria do Socorro Brito dE oliVEira
Matrícula:5902084/1Período:05/07 a 03/08/21 Exercício:2020
Unidade:assesoria de Planejamento/Belém
Portaria Nº.: 4948/2021 de 15/06/2021
Nome:MaYaNa VaNESSa PiNto PErEira
Matrícula:5924778/2Período:09/08 a 07/09/21 Exercício:2021
Unidade:assesoria de Planejamento/Belém
Portaria Nº.: 4946/2021 de 15/06/2021
Nome:MaUra rUtH coSta foNSEca
Matrícula:57223940/2Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.: 4949/2021 de 15/06/2021
Nome:SiaNE PErEira NaSciMENto
Matrícula:57197620/2Período:12/07 a 25/08/21 Exercício:2020
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.: 4951/2021 de 15/06/2021
Nome:MElaNia EliaS dE MEdEiroS caStElo BraNco
Matrícula:57208219/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.: 4952/2021 de 15/06/2021
Nome:Maria dE NaZarE VilHENa
Matrícula:5453321/2Período:08/07 a 21/08/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.: 4957/2021 de 15/06/2021
Nome:lUiZ filiPE WaNdErlEY BorGES JUNior
Matrícula:5897217/1Período:05/07 a 03/08/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.: 4938/2021 de 15/06/2021
Nome:EUNicE dE SoUSa GUiMaraES
Matrícula:731994/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de assistencia ao Estudante/Belém
Portaria Nº.: 4943/2021 de 15/06/2021
Nome:MarGarEtH ElZa GoMES alBiNo riBEiro
Matrícula:5470676/3Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de assistencia ao Estudante/Belém
Portaria Nº.: 4963/2021 de 15/06/2021
Nome:tiZa cardoSo PiNHEiro JacoB
Matrícula:57196431/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:depto de administração de Material/Belém
Portaria Nº.: 4950/2021 de 15/06/2021
Nome:SErGio aUGUSto SoUZa da SilVa
Matrícula:182923/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:divisão de transporte/Belém

Portaria Nº.: 4824/2021 de 14/06/2021
Nome:EMaNoEl MartiNS dE SoUSa
Matrícula:57206016/4Período:21/06 a 20/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Santa maria Bertilla/Benevides
Portaria Nº.: 4823/2021 de 14/06/2021
Nome:Maria VaNdErlEia da lUZ MaciEl
Matrícula:6400213/1Período:05/07 a 03/08/21 Exercício:2020
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.: 334/2021 09/06/2021
Nome:fErNaNda dE oliVEira cHaVES
Matrícula:57209583/1Período:01/08 a 14/09/2021 Exercício:2020
Unidade:EE inacio de Sousa Moita/Maraba
Portaria Nº.: 335/2021 09/06/2021
Nome:fraNciNaldo SoUZa JaNSEN
Matrícula:57214775/1Período:01/08 a 30/08/2021 Exercício:2020
Unidade:EE EE rio tocantins/Maraba
Portaria Nº.: 336/2021 02/06/2021
Nome:EdiVaN SaNtoS dE aBrEU
Matrícula:57214661/1Período:01/08 a 30/08/2021 Exercício:2021
Unidade:EE inacio de Sousa Moita/Maraba
Portaria Nº.: 342/2021 09/06/2021
Nome:aNdrEia ValENtiM da SilVa
Matrícula:5952841/1Período:01/08 a 30/08/2021 Exercício:2020
Unidade:EE irma dorothy Stang/Jacunda
Portaria Nº.: 343/2021 09/06/2021
Nome:Maria dE fatiMa da SilVa Brito
Matrícula:57214670/1Período:01/08 a 30/08/2021 Exercício:2021
Unidade:EE liberdade/Maraba
Portaria Nº.: 344/2021 09/06/2021
Nome:EMaNUEl tiaGo araUJo dE oliVEira
Matrícula:57216640/1Período:01/08 a 30/08/2021 Exercício:2021
Unidade:EE liberdade/Maraba
Portaria Nº.: 346/2021 09/06/2021
Nome:aNtoNia caBral da SilVa NoGUEira
Matrícula:5491495/2Período:17/07 a 30/08/2021 Exercício:2021
Unidade:EE abel figueiredo/S Joao do araguaia
Portaria Nº.: 347/2021 02/06/2021
Nome:aNGEliNa MartiNS da crUZ
Matrícula:278386/2Período:01/08 a 14/09/2021 Exercício:2020
Unidade:EE liberdade/Maraba
Portaria Nº.: 351/2021 09/06/2021
Nome:ZENaidE Maria MaUro MoraNdi
Matrícula:57208951/1Período:01/07 a 14/08/2021 Exercício:2020
Unidade:EE 1 e 2G Profª Maria da Gloria r Paixao/Jacunda
Portaria Nº.: 353/2021 09/06/2021
Nome:MariNEi ViEira MacHado
Matrícula:663808/1Período:01/08 a 14/09/2021 Exercício:2016
Unidade:EE dr Gabriel Sales Pimenta/Maraba
Portaria Nº.: 354/2021 09/06/2021
Nome:Maria dE NaZarE diaS da SilVa
Matrícula:57209608/1Período:01/08 a 14/09/2021 Exercício:2020
Unidade:EE irma dorothy Stang/Jacunda
Portaria Nº.: 105/2021 26/05/2021
Nome:EliNEt oliVEira doS SaNtoS
Matrícula:57209537/1Período:02/08 a 31/08/2021 Exercício:2020
Unidade:EEEf dr Jose Jorge Hage/alenquer
Portaria Nº.: 106/2021 10/06/2021
Nome:Maria EStElita Garcia
Matrícula:5902173/1Período:23/07 a 05/09/2021 Exercício:2021
Unidade:EEEf dr Jose Jorge Hage/alenquer
Portaria Nº.: 062/2021 28/05/2021
Nome:YaNNE YaSMiN PiNHEiro carValHo
Matrícula:59488761/1Período:28/08 a 27/10/20 Exercício:2020
Unidade:EEEM faruk Salmen/Parauapebas
Portaria Nº.: 06/2021 08/06/2021
Nome:JoSE Maria dE caStro fErrEira
Matrícula:413933/1Período:01/08 a 30/08/2021 Exercício:2021
Unidade:EE EE aureliana Monteiro/Ponta de Pedras
Portaria Nº.: 11/2021 26/05/2021
Nome:adilio oSorio da SilVa
Matrícula:5890623/1Período:01/08 a 30/08/2021 Exercício:2019
Unidade:EEEfM Joao XXiii/S Sebastiao da Boa Vista
Portaria Nº.: 074/2021 de 11/06/2021
Nome:dEilaNE MiraNda dE frEitaS
Matrícula:57216338/1Período:01/07 a 30/07/2021 Exercício:2021
Unidade:2 UrE/cameta
Portaria Nº.: 075/2021de 11/06/2021
Nome:doriS BarBoSa caStro
Matrícula:54183004/2Período:01/07 a 30/07/2021 Exercício:2021
Unidade:2 UrE/cameta
Portaria Nº.: 076/2021 de 11/06/2021
Nome:EdY carloS rEiS Gaia
Matrícula:57218427/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:2 UrE/cameta
Portaria Nº.: 077/2021 de 11/06/2021
Nome:fraNcilENE MiErElES rodriGUES
Matrícula:5900690/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:2 UrE/cameta
Portaria Nº.: 078/2021 de 11/06/2021
Nome:JoSE dE NaZarE fraNcES PaNtoJa
Matrícula:550760/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:2 UrE/cameta
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Portaria Nº.: 079/2021 de 11/06/2021
Nome:Maria MirENE BarBoSa dE BarroS
Matrícula:57212115/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:2 UrE/cameta
Portaria Nº.: 080/2021 de 11/06/2021
Nome:QUEila ValENtE MoraES
Matrícula:57215526/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:2 UrE/cameta
Portaria Nº.: 081/2021 de 11/06/2021
Nome:JoSE MiGUEl VUlcao GUEdES
Matrícula:5892422/1Período:08/08 a 06/09/21 Exercício:2021
Unidade:2 UrE/cameta
Portaria Nº.: 082/2021 de 11/06/2021
Nome:NEiValdo PErEira dE oliVEira
Matrícula:551635/1Período:23/08 a 21/09/21 Exercício:2021
Unidade:2 UrE/cameta
Portaria Nº.: 084/2021 de 11/06/2021
Nome:cloVES NaZarE PiMENtEl
Matrícula:5629900/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:anexo iii da EEEM francisca Nog da costa/Baiao
Portaria Nº.: 085/2021 de 11/06/2021
Nome:rafaEl caldaS foNSEca
Matrícula:57213076/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:anexo iii da EEEM francisca Nog da costa/Baiao
Portaria Nº.: 097/2021 de 11/06/2021
Nome:ElK MENdES GoNÇalVES
Matrícula:57218437/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:centro integ de Educação do Baixo tocantins/cameta
Portaria Nº.: 098/2021 de 11/06/2021
Nome:JoSiaNE da SilVa PadiNHa
Matrícula:57212910/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:centro integ de Educação do Baixo tocantins/cameta
Portaria Nº.: 099/2021 de 11/06/2021
Nome:Marcia do Socorro PaNtoJa BatiSta
Matrícula:57210239/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:centro integ de Educação do Baixo tocantins/cameta
Portaria Nº.: 100/2021 de 11/06/2021
Nome:Maria ElENilda loUZada PErEira
Matrícula:5891421/1Período:09/07 a 07/08/21 Exercício:2021
Unidade:centro integ de Educação do Baixo tocantins/cameta
Portaria Nº.: 101/2021 de 11/06/2021
Nome:MarlUcia MENdES GoNÇalVES
Matrícula:5891387/1Período:09/07 a 07/08/21 Exercício:2021
Unidade:centro integ de Educação do Baixo tocantins/cameta
Portaria Nº.: 103/2021 de 11/06/2021
Nome:Maria JoSiaNE rodriGUES da SilVa
Matrícula:5891376/1Período:15/07 a 13/08/21 Exercício:2021
Unidade:centro integ de Educação do Baixo tocantins/cameta
Portaria Nº.: 104/2021 de 11/06/2021
Nome:JoSiaNE taVarES GoMES da VEiGa
Matrícula:5902029/1Período:19/07 a 01/09/21 Exercício:2021
Unidade:centro integ de Educação do Baixo tocantins/cameta
Portaria Nº.: 105/2021 de 11/06/2021
Nome:GraciaNE do Socorro SaNcHES PiNto
Matrícula:5892427/1Período:22/07 a 20/08/21 Exercício:2021
Unidade:centro integ de Educação do Baixo tocantins/cameta
Portaria Nº.: 106/2021 de 11/06/2021
Nome:Maria Nilda GoNÇalVES NoGUEira
Matrícula:5891438/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:centro integ de Educação do Baixo tocantins/cameta
Portaria Nº.: 107/2021 de 11/06/2021
Nome:MYrlEM do Socorro PiNHEiro MiraNda
Matrícula:5892426/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:centro integ de Educação do Baixo tocantins/cameta
Portaria Nº.: 108/2021 de 11/06/2021
Nome:VaNilda BarBoSa fariaS
Matrícula:57211841/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:centro integ de Educação do Baixo tocantins/cameta
Portaria Nº.: 205/2021 de 30/04/2021
Nome:aNdrE MatoS da SilVa
Matrícula:5948721/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade: EE Getulio Vargas/itupiranga
Portaria Nº.: 206/2021 de 30/04/2021
Nome:cicEra Maria da SilVa dUartE
Matrícula:5948677/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Getulio Vargas/itupiranga
Portaria Nº.: 275/2021 de 11/05/2021
Nome:JoSEaNE Maria SaNtoS SoarES dE aGUiar
Matrícula:5902825/1Período:17/08 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof anizio teixeira/Maraba
Portaria Nº.: 327/2021 09/06/2021
Nome:raQUEl NUNES da SilVa
Matrícula:57217544/1Período:01/08 a 30/08/2021 Exercício:2021
Unidade:EE abel figueiredo/S Joao do araguaia
Portaria Nº.: 328/2021 09/06/2021
Nome:lUdiaNa alVES NoGUEira coSta
Matrícula:57215097/1Período:01/08 a 30/08/2021 Exercício:2021
Unidade:EE abel figueiredo/S Joao do araguaia
Portaria Nº.: 329/2021 09/06/2021
Nome:doriEl MartiNS dE SoUSa
Matrícula:55586773/1Período:16/08 a 29/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Macario dantas sede/S Geraldo do araguaia

Portaria Nº.: 330/2021 09/06/2021
Nome:fraNciSco oltEN GoUVEia Porto NEto
Matrícula:57216543/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Jonathas Pontes athias/Maraba
Portaria Nº.: 331/2021 09/06/2021
Nome:alcirENE dE fatiMa QUEiroZ aMoriM
Matrícula:54187434/2Período:01/08 a 14/09/21 Exercício:2020
Unidade:EE Jonathas Pontes athias/Maraba
Portaria Nº.: 332/2021 09/06/2021
Nome:EdiNalVa coElHo PErEira araUJo
Matrícula:5228298/2Período:16/08 a 29/09/21 Exercício:2020
Unidade:EE irma theodora/Maraba
Portaria Nº.: 333/2021 09/06/2021
Nome:MarlY MENdES da SilVa
Matrícula:782807/1Período:16/08 a 29/09/21 Exercício:2020
Unidade:EE inacio de Sousa Moita/Maraba
Portaria Nº.: 010/2021 04/06/2021
Nome:alEXSaNdro fiGUEirEdo fErrEira
Matrícula:57216870/1Período:01/08 a 30/08/2021 Exercício:2021
Unidade:EEEM leopoldina Guerreiro/afua
Portaria Nº.: 011/2021 04/06/2021
Nome:dorValiNa GoMES MoNtEiro
Matrícula:5899938/1Período:19/07 a 01/09/2021 Exercício:2021
Unidade:EEEM leopoldina Guerreiro sede/afua
Portaria Nº.: 092/2021 14/06/2021
Nome:Naia lUcia coSta MartiNS
Matrícula:5901758/1Período:01/08 a 14/09/2021 Exercício:2021
Unidade:EEEf Nossa Senhora da Saude/Juruti
Portaria Nº.: 095/2021 14/06/2021
Nome:VEra lUcia rocHa SEiXaS
Matrícula:246298/1Período:01/08 a 30/08/2021 Exercício:2021
Unidade:EEEM Pe Jose Nicolino de Souza/oriximina
Portaria Nº.: 097/2021 14/06/2021
Nome:Maria MEri loBato doS SaNtoS
Matrícula:5250340/1Período:01/08 a 14/09/2021 Exercício:2020
Unidade:EEEM Pe Jose Nicolino de Souza/oriximina
retiFicar
Portaria Nº.: 5075/2021 de 16/06/2021
rEtificar na Portaria Nº 00006/1995 de 23/01/1995, que concedeu 
60 dias de licença especial, o trienio de 14/08/1986 a 13/08/1989 para 
15/07/1986 a 14/07/1989,no período de 01/02/1995 a 01/04/1995, a 
servidora Maria clEidEMar Maia carNEiro, matricula 513067/1, Pro-
fessor, lotada na EE dr armando Correa/Santa Maria do Pará para fins de 
regularização funcional.
Portaria Nº.: 5076/2021 de 16/06/2021
rEtificar na Portaria Nº 007743/2003 de 26/06/2003, que concedeu 
60 dias de licença especial, o trienio de 14/08/1989 a 13/08/1992 para 
15/07/1989 a 14/07/1992,no período de 18/08/2003 a 16/10/2003, a 
servidora Maria clEidEMar Maia carNEiro, matricula 513067/1, Pro-
fessor, lotada na EE Armando Correa/Santa Barbara do Pará, para fins de 
regularização funcional.
Portaria Nº.: 5038/2021 de 16/06/2021
rEtificar na Portaria Nº 018040/2012 de 26/10/2012, que concedeu 
60 dias de licença especial, o trienio de 14/08/1995 a 13/08/1998 para 
15/07/1995 a 14/07/1998,no período de 01/11/2012 a 30/12/2012, a 
servidora Maria clEidEMar Maia carNEiro, matricula 513067/1, Pro-
fessor, lotada na Seção de Cadastro do Interior /Belém, para fins de regu-
larização funcional.
Portaria Nº.: 5038/2021 de 16/06/2021
rEtificar na Portaria Nº 00006/1995 de 23/01/1995, que concedeu 
60 dias de licença especial, o trienio de 14/08/1986 a 13/08/1989 para 
15/07/1986 a 14/07/1989,no período de 01/02/1995 a 01/04/1995, a 
servidora Maria clEidEMar Maia carNEiro, matricula 513067/1, Pro-
fessor, lotada na EE Dr Armando Correa/Santa Maria do Pará para fins de 
regularização funcional.
Portaria Nº.: 5039/2021 de 16/06/2021
rEtificar na Portaria Nº 020238/2012 de 26/12/2012, que concedeu 
120 dias de licença especial, os trienios de 14/08/1998 a 13/08/2001 e de 
14/08/2001 a 13/08/2004 para 15/07/1998 a 14/07/2001 de 15/07/2001 
a 14/07/2004, nos periodos de 31/12/2012 a 28/02/2013 e de 01/03/2013 
a 29/04/2013, a servidora Maria clEidEMar Maia carNEiro, matricula 
513067/1, Professor, lotada na Seção de cadastro do interior/Belém, para 
fins de regularização funcional.
Portaria Nº.: 5078/2021 de 16/06/2021
rEtificar na Portaria Nº 005742/2011 de 02/05/2011, que concedeu 
60 dias de licença especial, o trienio de 01/03/2000 a 28/02/2003 para 
12/05/2001 a 11/05/2004, no período de 01/04/2011 a 30/05/2011, a 
servidora HildENildE dE SoUZa liMa, matricula 666920/1, Professor 
Assistente, lotada na Seção de Cadastro do Interior /Belém, para fins de 
regularização funcional.
Portaria Nº.: 5079/2021 de 16/06/2021
rEtificar na Portaria Nº 018477/2012 de 05/11/2012, que concedeu 
60 dias de licença especial, o trienio de 01/03/2003 a 28/02/2006 para 
12/05/2004 a 11/05/2007, no período de 05/11/2012 a 03/01/2013, a 
servidora HildENildE dE SoUZa liMa, matricula 666920/1, Professor 
Assistente, lotada na Seção de Cadastro do Interior /Belém, para fins de 
regularização funcional.
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:4847/2021 de 16/06/2021
tornar sem efeito a Portaria Nº 4612/1987 de 28/04/1987, que concedeu 
90 dias de licença especial, o Quinquenio de 14/08/1981 a 13/08/1986, a 
servidora Maria clEidiMar Maia carNEiro, matricula 513067/1,Pro-
fessor,lotada na EE Severiano Benedito/Santa Maria do Pará, referente ao 
exercício de , para fins de regularização funcional.
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Portaria Nº.:5077/2021 de 16/06/2021
tornar sem efeito a Portaria Nº 005741/2011 de 02/05/2011, que re-
tificou na Port. nº 910/2010 de 25/01/20210, que concedeu (120) licen-
ça especial, os trienios de 12/05/1995 a 11/05/1998 e de 12/05/1998 a 
11/05/2001 para 01/03/1994 a 28/02/1997 e de 01/03/1997 a 28/02/2000, 
nos períodos de 10/04/2010 a 08/06/2010 e de 09/06/210 a 07/08/2010, 
da servidora HildENildE dE SoUZa liMa, matricula 666920/1,Professor 
assistente,lotada na Seção cadastro do interior/Belém.
errata
errata da Portaria Nº.: 5140/2021 de 16/06/2021
Onde se lê:Nome:JoSE aMarildo rEiXEira BarroS
Leia-se:Nome:JoSE aMarildo tEiXEira BarroS
Publicada no Diário Oficial Nº 34.613/21 de 17/06/21

Protocolo: 668941

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

adMissÃo de serVidor
.

adMissÃo de serVidor
E- Protocolo nº 2021/606840 
tiPo: coMissioNado
ATO: PORTARIA N° 939/21, de 09 de junho de 2021 
data dE adMiSSÃo: 01.06.2021
NoME do SErVidor: clariSSE BEltrÃo roSaS rocHa
carGo: coordENador dE cUrSo dE GradUaÇÃo(licENciatUra EM 
ciÊNciaS BiolÓGicaS) 
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
tiPo: coMissioNado
ATO: PORTARIA N° 940/21, de 09 de junho de 2021 
data dE adMiSSÃo: 01.06.2021
NoME do SErVidor: JoSÉ MaNGoNi 
carGo: coordENador dE cUrSo dE GradUaÇÃo(ciÊNciaS da rE-
liGiÃo) 
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
tiPo: coMissioNado
ATO: PORTARIA N° 941/21, de 09 de junho de 2021 
data dE adMiSSÃo: 01.06.2021
NoME do SErVidor: BiaNca VENtUriEri 
carGo: coordENador dE cUrSo dE GradUaÇÃo(licENciatUra PlE-
Na EM ciÊNciaS NatUraiS) 
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
tiPo: coMissioNado
ATO: PORTARIA N° 942/21, de 09 de junho de 2021 
data dE adMiSSÃo: 01.06.2021
NoME do SErVidor: JoSiNEtE PErEira liMa
carGo: coordENador dE cUrSo dE GradUaÇÃo(ciÊNciaS SociaiS) 
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
tiPo: coMissioNado
ATO: PORTARIA N° 943/21, de 09 de junho de 2021 
data dE adMiSSÃo: 01.06.2021
NoME do SErVidor: cátia oliVEira MacEdo
carGo: coordENador dE cUrSo dE GradUaÇÃo(EXPaNSÃo/GEo-
Grafia) 
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
tiPo: coMissioNado
ATO: PORTARIA N° 945/21, de 09 de junho de 2021 
data dE adMiSSÃo: 01.06.2021
NoME do SErVidor: rENato aloiZio dE oliVEira GiMENES
carGo: coordENador dE cUrSo dE GradUaÇÃo(licENciatUra PlE-
Na EM HiStoria) 
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
tiPo: coMissioNado
ATO: PORTARIA N° 946/21, de 09 de junho de 2021 
data dE adMiSSÃo: 01.06.2021
NoME do SErVidor: Marco aNtÔNio da coSta caMElo
carGo: coordENador dE cUrSo dE GradUaÇÃo(lEtraS licENcia-
tUra PlENa EM lÍNGUa PortUGUESa)
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
tiPo: coMissioNado
ATO: PORTARIA N° 947/21, de 09 de junho de 2021 
data dE adMiSSÃo: 01.06.2021
NoME do SErVidor: carloS alBErto dE MiraNda PiNHEiro

carGo: coordENador dE cUrSo dE GradUaÇÃo(licENciatUra PlE-
Na EM tica)
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
tiPo: coMissioNado
ATO: PORTARIA N° 948/21, de 09 de junho de 2021 
data dE adMiSSÃo: 01.06.2021
NoME do SErVidor: aNa Maria dE caStro SoUZa
carGo: coordENador dE cUrSo dE GradUaÇÃo(licENciatUra PlE-
Na EM MUSica)
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
tiPo: coMissioNado
ATO: PORTARIA N° 949/21, de 09 de junho de 2021 
data dE adMiSSÃo: 01.06.2021
NoME do SErVidor: cEila riBEiro dE MoraES
carGo: coordENador dE cUrSo dE GradUaÇÃo(PEdaGoGia)
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
tiPo: coMissioNado
ATO: PORTARIA N° 950/21, de 09 de junho de 2021 
data dE adMiSSÃo: 01.06.2021
NoME do SErVidor: JorGEtE Maria Portal laGo
carGo: cHEfE dE dEPartaMENto dE artES
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
tiPo: coMissioNado
ATO: PORTARIA N° 951/21, de 09 de junho de 2021 
data dE adMiSSÃo: 01.06.2021
NoME do SErVidor: lUElY oliVEira da SilVa
carGo: cHEfE dE dEPartaMENto dE ciÊNciaS NatUraiS
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
tiPo: coMissioNado
ATO: PORTARIA N° 952/21, de 09 de junho de 2021 
data dE adMiSSÃo: 01.06.2021
NoME do SErVidor: GEraldo BrUNo coSta dE aNdradE
carGo: cHEfE dE dEPartaMENto dE EdUcaÇÃo ESPEcialiZada 
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
tiPo: coMissioNado
ATO: PORTARIA N° 953/21, de 09 de junho de 2021 
data dE adMiSSÃo: 01.06.2021
NoME do SErVidor: JoSE roBErto alVES da SilVa
carGo: cHEfE dE dEPartaMENto dE EdUcaÇÃo GEral 
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
tiPo: coMissioNado
ATO: PORTARIA N° 954/21, de 09 de junho de 2021 
data dE adMiSSÃo: 01.06.2021
NoME do SErVidor: MaUro EMÍlio coSta SilVa
carGo: cHEfE dE dEPartaMENto dE filoSofia E ciÊNciaS SociaiS 
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
tiPo: coMissioNado
ATO: PORTARIA N° 955/21, de 09 de junho de 2021 
data dE adMiSSÃo: 01.06.2021
NoME do SErVidor: faBricio MartiNS da coSta
carGo: cHEfE dE dEPartaMENto dE MatEMática, EStatÍStica E iN-
forMática 
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
tiPo: coMissioNado
ATO: PORTARIA N° 957/21, de 09 de junho de 2021 
data dE adMiSSÃo: 01.06.2021
NoME do SErVidor: taiSSa taVErNard dE lUca
carGo: coordENador dE cUrSo dE GradUaÇÃo (EXPaNSÃo /filo-
Sofia)
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador

Protocolo: 668763

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de VÍNcULo serVidor
E- Protocolo nº 2021/524003 
ATO: PORTARIA N° 919/21, de 09 de junho de 2021
tErMiNo do VÍNcUlo: a contar de 01.06.2021
MotiVo: Exoneração de cargo em comissão
ÓrGÃo: UNiVErSidadE do EStado do Pará
NoME do SErVidor: aNdErSoN MadSoN oliVEira Maia
carGo: dirEtor do cENtro dE ciÊNciaS SociaiS E EdUcaÇÃo 
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forMa dE adMiSSÃo: coMiSSioNado
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador 
E- Protocolo nº 2021/606840 
ATO: PORTARIA N° 923/21, de 09 de junho de 2021
tErMiNo do VÍNcUlo: a contar de 01.06.2021
MotiVo: Exoneração de cargo em comissão
ÓrGÃo: UNiVErSidadE do EStado do Pará
NoME do SErVidor: clariSSE BEltrao roSaS rocHa
carGo: coordENador dE cUrSo dE GradUaÇÃo(licENciatUra EM 
ciÊNciaS BiolÓGicaS)
forMa dE adMiSSÃo: coMiSSioNado
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador 
E- Protocolo nº 2021/606840 
ATO: PORTARIA N° 924/21, de 09 de junho de 2021
tErMiNo do VÍNcUlo: a contar de 01.06.2021
MotiVo: Exoneração de cargo em comissão
ÓrGÃo: UNiVErSidadE do EStado do Pará
NoME do SErVidor: taiSSa taVErNard dE lUca
carGo: coordENador dE cUrSo dE GradUaÇÃo(licENciatUra PlE-
Na EM ciÊNciaS da rEliGiÃo)
forMa dE adMiSSÃo: coMiSSioNado
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
ATO: PORTARIA N° 925/21, de 09 de junho de 2021
tErMiNo do VÍNcUlo: a contar de 01.06.2021
MotiVo: Exoneração de cargo em comissão
ÓrGÃo: UNiVErSidadE do EStado do Pará
NoME do SErVidor: diEGo raMoN SilVa MacHado
carGo: coordENador dE cUrSo dE GradUaÇÃo(licENciatUra PlE-
Na EM ciÊNciaS NatUraiS)
forMa dE adMiSSÃo: coMiSSioNado
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
ATO: PORTARIA N° 926/21, de 09 de junho de 2021
tErMiNo do VÍNcUlo: a contar de 01.06.2021
MotiVo: Exoneração de cargo em comissão
ÓrGÃo: UNiVErSidadE do EStado do Pará
NoME do SErVidor: JoSiNEtE PErEira liMa
carGo: coordENador dE cUrSo dE GradUaÇÃo(licENciatUra PlE-
Na EM ciÊNciaS SociaiS)
forMa dE adMiSSÃo: coMiSSioNado
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
ATO: PORTARIA N° 927/21, de 09 de junho de 2021
tErMiNo do VÍNcUlo: a contar de 01.06.2021
MotiVo: Exoneração de cargo em comissão
ÓrGÃo: UNiVErSidadE do EStado do Pará
NoME do SErVidor: faBiaNo dE oliVEira BriNGEl
carGo: coordENador dE cUrSo dE GradUaÇÃo(EXPaNSÃo/GEo-
Grafia)
forMa dE adMiSSÃo: coMiSSioNado
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
ATO: PORTARIA N° 928/21, de 09 de junho de 2021
tErMiNo do VÍNcUlo: a contar de 01.06.2021
MotiVo: Exoneração de cargo em comissão
ÓrGÃo: UNiVErSidadE do EStado do Pará
NoME do SErVidor: VENiZE NaZarE raMoS rodriGUES
carGo: coordENador dE cUrSo dE GradUaÇÃo(licENciatUra PlE-
Na EM HiStoria)
forMa dE adMiSSÃo: coMiSSioNado
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
ATO: PORTARIA N° 929/21, de 09 de junho de 2021
tErMiNo do VÍNcUlo: a contar de 01.06.2021
MotiVo: Exoneração de cargo em comissão
ÓrGÃo: UNiVErSidadE do EStado do Pará
NoME do SErVidor: Marco aNtÔNio da coSta caMElo
carGo: coordENador dE cUrSo dE GradUaÇÃo(lEtraS licENcia-
tUra PlENa EM lÍNGUa PortUGUESa)
forMa dE adMiSSÃo: coMiSSioNado
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
ATO: PORTARIA N° 930/21, de 09 de junho de 2021
tErMiNo do VÍNcUlo: a contar de 01.06.2021
MotiVo: Exoneração de cargo em comissão
ÓrGÃo: UNiVErSidadE do EStado do Pará
NoME do SErVidor: carloS alBErto dE MiraNda PiNHEiro
carGo: coordENador dE cUrSo dE GradUaÇÃo(licENciatUra PlE-
Na EM MatEMática)
forMa dE adMiSSÃo: coMiSSioNado
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 

ATO: PORTARIA N° 931/21, de 09 de junho de 2021
tErMiNo do VÍNcUlo: a contar de 01.06.2021
MotiVo: Exoneração de cargo em comissão
ÓrGÃo: UNiVErSidadE do EStado do Pará
NoME do SErVidor: cEila riBEiro dE MoraES 
carGo: coordENador dE cUrSo dE GradUaÇÃo(PEdaGoGia)
forMa dE adMiSSÃo: coMiSSioNado
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
ATO: PORTARIA N° 932/21, de 09 de junho de 2021
tErMiNo do VÍNcUlo: a contar de 01.06.2021
MotiVo: Exoneração de cargo em comissão
ÓrGÃo: UNiVErSidadE do EStado do Pará
NoME do SErVidor: JorGEtE Maria Portal laGo 
carGo: cHEfE dE dEPartaMENto dE artES
forMa dE adMiSSÃo: coMiSSioNado
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
ATO: PORTARIA N° 933/21, de 09 de junho de 2021
tErMiNo do VÍNcUlo: a contar de 01.06.2021
MotiVo: Exoneração de cargo em comissão
ÓrGÃo: UNiVErSidadE do EStado do Pará
NoME do SErVidor: Victor WaGNEr BEcHir diNiZ
carGo: cHEfE dE dEPartaMENto dE ciÊNciaS NatUraiS
forMa dE adMiSSÃo: coMiSSioNado
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
ATO: PORTARIA N° 934/21, de 09 de junho de 2021
tErMiNo do VÍNcUlo: a contar de 01.06.2021
MotiVo: Exoneração de cargo em comissão
ÓrGÃo: UNiVErSidadE do EStado do Pará
NoME do SErVidor: tErEZiNHa SirlEY riBEiro SoUSa
carGo: cHEfE dE dEPartaMENto dE EdUcaÇÃo ESPEcialiZada
forMa dE adMiSSÃo: coMiSSioNado
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
ATO: PORTARIA N° 935/21, de 09 de junho de 2021
tErMiNo do VÍNcUlo: a contar de 01.06.2021
MotiVo: Exoneração de cargo em comissão
ÓrGÃo: UNiVErSidadE do EStado do Pará
NoME do SErVidor: JoSÉ roBErto alVES da SilVa
carGo: cHEfE dE dEPartaMENto dE EdUcaÇÃo GEral
forMa dE adMiSSÃo: coMiSSioNado
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
ATO: PORTARIA N° 936/21, de 09 de junho de 2021
tErMiNo do VÍNcUlo: a contar de 01.06.2021
MotiVo: Exoneração de cargo em comissão
ÓrGÃo: UNiVErSidadE do EStado do Pará
NoME do SErVidor: MaUro EMÍlio coSta SilVa
carGo: cHEfE dE dEPartaMENto dE filoSofia E ciÊNciaS SociaiS
forMa dE adMiSSÃo: coMiSSioNado
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
ATO: PORTARIA N° 937/21, de 09 de junho de 2021
tErMiNo do VÍNcUlo: a contar de 01.06.2021
MotiVo: Exoneração de cargo em comissão
ÓrGÃo: UNiVErSidadE do EStado do Pará
NoME do SErVidor: faBricio MartiNS da coSta
carGo: cHEfE dE dEPartaMENto dE MatEMática, EStatÍStica E iN-
forMática
forMa dE adMiSSÃo: coMiSSioNado
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador
E- Protocolo nº 2021/606840 
ATO: PORTARIA N° 956/21, de 09 de junho de 2021
tErMiNo do VÍNcUlo: a contar de 01.06.2021
MotiVo: Exoneração de cargo em comissão
ÓrGÃo: UNiVErSidadE do EStado do Pará
NoME do SErVidor: EliaNa caMara cUtriM
carGo: coordENaÇÃo dE cUrSo dE GradUaÇÃo (licENciatUra PlE-
Na EM MUSica)
forMa dE adMiSSÃo: coMiSSioNado
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador

Protocolo: 668770

.

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor 
E- Protocolo nº 2021/606840 
PORTARIA N° 958/21, de 09 de junho de 2021 
dESiGNar o servidor alESSaNdrE SaMPaio da SilVa, id. funcional nº 
5888727/2, cargo de ProfESSor aUXiliar, para assumir a função de 
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coordenador de curso de Graduação (física), a contar de 01/06/2021. 
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
rEitor da UNiVErSidadE do EStado do Pará
E- Protocolo nº 2021/606840 
PORTARIA N° 958/21, de 09 de junho de 2021 
dESiGNar o servidor aNdrE MoNtEiro diNiZ, id. funcional nº 
5905455/1, cargo de ProfESSor aSSiStENtE, para assumir a função de 
coordenador de curso de Graduação (letras licenciatura plena em língua 
inglesa), a contar de 01/06/2021. 
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
rEitor da UNiVErSidadE do EStado do Pará

Protocolo: 668766

errata
.

errata
Retifica-se o CNPJ da Universidade do Estado do Pará, no Preâmbulo do 
contrato 013/2021 - UEPa ProcESSo N.º 2019/593535 – UEPa
coNtrataNtE: UNiVErSidadE do EStado do Pará - UEPa
coNtratada: alfa E oMEGa coNStrUtora SErViÇoS EirElli
No preâmbulo do contrato n. 013/2021-UEPa
oNde se LÊ: UNiVErSidadE do EStado do Pará, Órgão da ad-
ministração indireta do Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
03.137.985/0001-90.
Leia-se: UNiVErSidadE do EStado do Pará - Órgão da administração 
indireta do Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 34.860.833/0001-
44.
17 de junho de 2021

Protocolo: 668755

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1035/2021, de 17 de JUNHo de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiStratiVo dE caMPUS
Nome: JaNEtE NaZarE PaUla PadilHa
Matrícula funcional: 5901514/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 1036/2021, de 17 de JUNHo 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: coordENador adMiNiStratiVo dE caMPUS
Nome: JaNEtE NaZarE PaUla PadilHa
Matrícula funcional: 5901514/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 1.500,00
Portaria N° 1037/2021, de 17 de JUNHo de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: tEc. dE coNtaBilidadE a
Nome: EdNEE Maria dE oliVEira VEraS
Matrícula funcional: 3185559/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 1038/2021, de 17 de JUNHo de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: aUXiliar dE SErVico c
Nome: Patricia do Socorro da coSta GoNcalVES
Matrícula funcional: 5832543/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 1039/2021, de 17 de JUNHo 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: coordENador adMiNiStratiVo dE caMPUS
Nome: MarcoS YaNaGUiBaSHi
Matrícula funcional: 55588151/ 3
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
Portaria N° 1040/2021, de 17 de JUNHo 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: raQUEl GUrJao MartiNS dE MENEZES
Matrícula funcional: 5911670/ 5
Valor: r$ 3.000,00

Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pro-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 668804
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1041/2021, de 17 de JUNHo de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNtErioriZaÇÃo
Nome: Natacia da SilVa E SilVa
Matrícula funcional: 57190313/ 3
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0661
339039_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado Pará.

Protocolo: 668805

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 34 /2021 – UePa
Processo seLetiVo UaB 2021/acesso doceNte
ModaLidade a distÂNcia
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa no uso de suas atri-
buições, em consonância com o regimento Geral da UEPa e a resolução 
3631/21-coNSUN que aprova os Processos Seletivos 2021, torna público 
as normas e procedimentos para o ingresso aos cursos de graduação desta 
instituição de Ensino Superior na modalidade a distância, a serem oferta-
dos em municípios do Estado do Pará, por meio do ProcESSo SElEtiVo 
UaB 2021/acESSo docENtE, ProGraMa UNiVErSidadE aBErta do 
BraSil – UaB/caPES, conforme Edital 05/2018-caPES/MEc, lei nº 9.394, 
de 20/12/1996 e suas alterações dadas pela lei nº 13.478, de 30/08/2017 
e do decreto 8.752 de 09/05/2016.
as solicitações de inscrições ao ProcESSo SElEtiVo UaB 2021/acESSo 
docENtE serão realizadas exclusivamente via internet, por meio do ende-
reço www2.uepa.br/uab2021 no período de 22/06 a 15/07/2021.
o edital, na íntegra, está disponível no site www2.uepa.br/uab2021
Maiores informações: fone: (91) 3299-2216 e  e-mail: daa@ uepa.br
Belém, 18 de junho de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 668781
eXtrato do editaL Nº 35 /2021 – UePa
Processo seLetiVo UaB 2021/acesso eNeM – ProseL UaB 
2021/acesso eNeM  ModaLidade a distÂNcia
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa no uso de suas atri-
buições, em consonância com o regimento Geral da UEPa e a resolução 
3631/21-coNSUN que aprova os Processos Seletivos 2021, torna público 
as normas e procedimentos para o ingresso aos cursos de graduação desta 
instituição de Ensino Superior na modalidade a distância, a serem oferta-
dos em municípios do Estado do Pará,  por meio do ProcESSo SElEtiVo 
UaB 2021/acESSo ENEM, ProGraMa UNiVErSidadE aBErta do BraSil 
- UaB/caPES – UEPa, conforme Edital 05/2018-caPES/MEc, lei nº 9.394, 
de 20/12/1996 e suas alterações dadas pela lei nº 13.478, de 30/08/2017 
e do decreto 8.752 de 09/05/2016.
as solicitações de inscrições ao ProcESSo SElEtiVo UaB 2021/acESSo 
ENEM serão realizadas exclusivamente via internet, por meio do endereço 
www2uepa.br/uab2021 no período de 22/06 a 15/07/2021.
o edital, na íntegra, está disponível no site www2uepa.br/uab2021.
Maiores informações: fone: (91) 3299-2216 e  e-mail: daa@ uepa.br
Belém, 18 de junho de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 668785

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

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 404/2021 - daF/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.
ProcESSo: 2021/640006
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 19/07/2021 a
17/08/2021, correspondente ao triênio de 19/10/2011 a 18/10/2014, 
para a servidora, PriScilla ScErNE BEZErra dE aZEVEdo, Matrícula nº 
58166996/5, CARGO: Odontóloga, lotada na SEASTER.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
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Secretaria de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda em, 
16 de junho de 2021.
iNocENcio rENato GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 668596

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 312/2021 – seaster
o SEcrEtário dE EStado dE aSSiStÊNcia Social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/642040
rESolVE:
coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ 8.000,00( oito Mil rE-
aiS), em favor do (a) servidor (a), PaUolo GilBErto PiNHEiro GoES, 
Mat. 5592542 para atender de pronto pagamento que não podem ser 
subordinadas ao processo normal de aplicação( coNtrataÇÃo dE EM-
PrESSa ESPEcialiZada No SErViÇo dE PrEParaÇÃo, diGitaliZaÇÃo, 
iNdEZXaÇÃo dE 35.000 Mil docUMENtoS aProXiMadaMENtE EM 
atENdiMENto E dEMaNda da GErENcia dE PrEStaÇÃo dE coNta E 
coMiSÃo dE iNtErGEStorES BiPartitE .
43101- 08.122.1297.8338 0101 189.517 339039
dESPESa: : 339039 r$ 8.000,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda, em 
17 JUNHo de 2021.
iNocENcio rENato GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 668956

diÁria
.

Portaria Nº 407/2021 – 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 2021/637872
rESolVE:
autorizar o pagamento de 2 ½ (dUaS E meia) diárias Para cada SErVi-
dor citado aBaiXo:
ESMEriNo NEri BatiSta filHo matrícula nº 5996201/1, tadEU dE JE-
SUS carValHo loBato matrícula nº 2025183, SUEli do Socorro faro 
dE oliVEira matrícula nº 5954864-1. com objetivo de fazer visita técnica 
às Unidades fabris, onde busca-se conhecer in loco a estrutura produtiva 
e de competividade, e discutir assuntos referentes ao Programa para des-
locamento de Belém/PA ao município de Moju /PA, 1 Oficio no municípios 
de paragominas/Pa no período de 17 a 19/06/2021 cUJo MotoriSta Ma-
NoEl JoaQUiM MaUES fErrEira, matrícula nº 5938894/1, rEaliZará o 
dESlocaMENto.
Classificação Orçamentária:
43 105- 11.333.1504.8946 0101006357 266.721 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda em, 
16 de dE JUNHo 2021.
iNocENcio rENato GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 405/2021 – 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 2021/638204
rESolVE:
autorizar o pagamento de 2 ½ (duas E meia) diárias Para cada SErVi-
dor citado aBaiXo:
NAZARENO DE SOUZA SANTOS, MAT. 5953987/1; DIRETOR da DQPE , 
CUJO OBJETIVO Participar da Certificação de cursos de qualificação social 
e profissional do PQSP/PA executados pelo Instituto Vitória Regia por meio 
do contrato nº 32/2019 – SEaStEr.
Classificação Orçamentária:
43.105. 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, 
16 de junho 2021.
iNocENcio rENato GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 408/2021 – 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 2021/640747

rESolVE:
autorizar o pagamento de 3 ½ ( trÊS E meia) diárias Para cada SErVi-
dor citado aBaiXo:
MARLENE SOCORRO CORREA MONTEIRO, MAT.54192686; KARLA GA-
BriEllY SardiNHa SaNtoS, Mat. 5948114 QUE irÃo SE dESlocar ao 
MUNiciPio dE GUrUPa/Pa No PEriodo 28/06/2021 a 01/07/2021, coM 
oBJEtiVo dE aÇÃo dE Mobilizar e orientar prefeitos e vereadores mu-
nicipais para a priorização da pauta de proteção integral àq criança e ao 
adolescente e o enfrentamento ao trabalho infantil nos seus mandatos, 
conforme carta aos eleitos nas eleições 2020, sugeridas e pactuada no 
Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil ( FNPETI )
Classificação Orçamentária:
87.101- 08.244.1505.8862 0139002241 233.379 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda em, 
16 de dE JUNHo 2021.
iNocENcio rENato GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 409/2021 – 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 2021/642786
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 ½ (ciNco E meia) diárias Para cada SErVi-
dor citado aBaiXo:
IGINA DO SOCORRO DA MOTA SALES, COORDENADORA, MAT. 55588746/3; 
cujo objetivo Visita técnica de monitoramento de cartórios; entrega de re-
messa de encaminhamento a gratuidade para efetivação de emissão de 
1ª e 2ª vias da certidão de Nascimento e 2ª via da certidão de óbito as 
pessoas em situação de vulnerabilidade e dUlcilEa fErrEira aBrEU, 
Matricula nº 3203093/1, assistente Social cujo objetivo de realizar asses-
soria técnica na identificação das pessoas em situação de vulnerabilidade 
social que não tem registro e não possui documentação básica no período 
de 29/06 a 03/07/2021.
Classificação Orçamentária:
87.101 - 08.244.1505 8899 0139002241 254.778 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda em, 
16 de junho 2021.
iNocENcio rENato GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 411/2021 – 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 2021/597017
rESolVE:
autorizar o pagamento de 3 ½ ( trES E meia) diárias Para cada SErVi-
dor citado aBaiXo:
colaboradora Eventual Kleidilena do Socorro andrade teles, conselheira 
Suplente pela Secretaria de Estado de assistência Social, trabalho, Em-
prego e renda, cPf: 488.272.582-72, a qual se deslocara do Município 
de Belém para os municípios de Breves e Melgaço no período de 21 a 
24/05/2021, com objetivo de participar do Seminário de lançamento e da 
formação técnica do Projeto aWUrÉ UBUNtU.
Classificação Orçamentária:
430101- 08.422.1505.8402 0101 253.908 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda em, 
17 de dE JUNHo 2021.
iNocENcio rENato GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 406/2021 – 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 2021/644019
rESolVE:
autorizar o pagamento de 3 ½ (trES E meia) diárias Para cada SErVi-
dor citado aBaiXo:
Secretário Executivo JoSE dE riBaMar fErNaNdES cPf nº 329.851.262-
15, , o referido Secretário Executivo se deslocará no trecho Belém/Bra-
gança /Belém/Pa no período de 30/06/2021 a 03 de julho de 2021 para 
realizar assessoramento ao Município de Bragança/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, 
16 de junho 2021.
iNocENcio rENato GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 668593
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FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 394/2021-GaB/Pres. BeLÉM, 16 de JUNHo de 
2021. o PrESidENtE da fUNdaÇÃo dE atENdiMENto SocioEdUcati-
Vo do Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Gover-
namental de 30.04.2021, publicado no doE nº 34.571 de 03.05.2021 a 
contar de 30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94. consideran-
do o memorando nº 05/cSPad2 de 14.06.2021, despachos da aSPad de 
15.06.2021 e do Presidente da FASEPA, de 15.06.2021; R E S O L V E: Art. 
1º. ProrroGar, com base no art. 208, a apuração do Processo adminis-
trativo disciplinar-Pad nº 02/2021 (Processo nº 2018/228449), legitimado 
pela Portaria Nº 202/2021-GaB/PrES de 25/03/2021(doE nº 34.541 de 
05.04.2021, por mais 60 (sessenta) dias a contar de 05/06/2021; Art. 2º. 
Esta Portaria entra em vigor com a publicação no Diário Oficial do Estado 
com a data retroativa a contar de 05.06.2021. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-
SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. lUiZ cElSo da SilVa-Presidente da 
faSEPa.

Protocolo: 668647

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 383 de 14 de JUNHo de 2021 - rESolVE:  conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora Maria dE JESUS PErEira dE 
SoUZa, matrícula nº. 55589424/1, cargo MoNitor, triênio 2016/2019, 
período 15.06.2021 à 14.07.2021.
Portaria Nº 388 de 15 de JUNHo de 2021 - rESolVE:  conce-
der, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, servidora oliNda Maria 
MoNtEiro SaNtoS, matrícula nº. 3229025/1, cargo SErVENtE, triênio 
17.06.2007/2010, período 14.04.2021 à 12.06.2021.
Portaria Nº 389 de 15 de JUNHo de 2021 - rESolVE:  conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora ElaYNE criStiNa araU-
Jo roMario, matrícula nº. 54183017/2, cargo assistente Social, triênio 
05.10.2016/2019, período 01.05.2021 a 30.05.2021.
Portaria Nº 390 de 15 de JUNHo de 2021 - rESolVE: conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidor MaNoEl doS SaNtoS Go-
MES matrícula nº. 3224201/1, cargo ViGia, triênio 2012 /2015, período 
15.06.2021 a 14.07.2021.
Portaria Nº 391 de 15 de JUNHo de 2021 - rESolVE:  conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora Maria dE NaZarE carVa-
lHo do NaSciMENto, matrícula nº. 54193601/1, cargo MoNitor, triênio 
28.02.2016/2019, período 17.06.2021 à 16.07.2021.
Portaria Nº 392 de 15 de JUNHo de 2021 - rESolVE:  conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora HEloiSa dE oliVEira SilVa 
matrícula nº. 3214028/1, cargo SErVENtE, triênio 2003/2006 comple-
mento, período 16.05.2021 à 14.06.2021.
Portaria Nº 399 de 16 de JUNHo de 2021 - rESolVE:  conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora Elda liMa dE frEitaS ma-
trícula nº. 54189643/1, cargo MoNitor, triênio 30.09.2011/2014, período 
01.07.2021 à 30.07.2021.
Portaria Nº 400 de 16 de JUNHo de 2021 - rESolVE:  conce-
der, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora criStiaNE Maia dE 
araUJo riBEiro, matrícula nº. 57200390/1, cargo MoNitor, triênio 
22.07.2014/2017 complemento, período 01.07.2021 à 30.07.2021.
Portaria Nº 401 de 16 de JUNHo de 2021 - rESolVE:  conceder, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, servidora claUdEtE da SilVa NEPoMUcE-
No matrícula nº. 54194959/1, cargo MoNitor, triênio 12.06.2009/2012 
complemento, período 01.07.2021 à 30.07.2021.
Portaria Nº 402 de 16 de JUNHo de 2021 - rESolVE:  conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora EVEla criStiNa PErEira 
BarBoSa, matrícula nº. 57173876/1, cargo aSSiStENtE Social, triênio 
06.03.2012/2015 complemento, período 04.07.2021 à 02.08.2021.
Portaria Nº 403 de 16 de JUNHo de 2021 - rESolVE:  conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidor JoÃo HErcUlaNo BatiSta 
dE aZEVEdo matrícula nº. 5726034/3, cargo MoNitor, triênio 27.07. 
2016/2019, período 05.07.2021 à 03.08.2021.
Portaria Nº 404 de 16 de JUNHo de 2021 - rESolVE: conceder, 30 
(triNta) dias de licença Prêmio, servidora Maria JoSE caldaS dE SoU-
Sa matrícula nº. 54195788/1, cargo MoNitor, triênio 29.01.2015/2018, 
período 05.07.2021 à 03.08.2021.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 668894

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº. 386 de 15 de JUNHo de 2021 - coNcEdEr 17 (dezes-
sete) dias de licença para tratamento de Saúde a servidora rEJaNE liMa 
dE oliVEira, matrícula nº. 5725070/2, cargo MoNitor, período 22.03.21 
a  07.04.21.
Portaria Nº. 369 de 10 de JUNHo de 2021 -  coNcEdEr 19 (deze-
nove) dias de licença para tratamento de Saúde a servidora roSEli GoN-
ÇalVES fErrEira, matrícula nº. 57195262/1, cargo MoNitor, período 
27.03.21 a 14.04.21.

errata da Portaria Nº 257/2020, publicada no doE nº 34.580  de 
11/05/2021, Protocolo: 2020/1105812
Servidor: andréa Souza da Silva
Onde se lê: licença para tratamento de saúde
Leia-se: Readaptação funcional provisória
errata da Portaria Nº 379/2021, publicada no doE nº 34.613 de 
17/06/2021, Protocolo: 2021/616541
Servidor: arlene Malheiros ramos
Onde se lê: licença para tratamento de saúde
Leia-se: Readaptação funcional provisória
Servidor: Zenilda Nicacio da Silva
Onde se lê: licença para tratamento de saúde
Leia-se: Readaptação funcional provisória

Protocolo: 668815

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 247, de 15 de junho de 2021.
Processo nº 577994/2021
oBJEtiVo: Pagamento complementar de diárias, motivado por equivoco 
no período da viagem, quando realizaram visita institucional e domiciliar 
aos familiares de adolescentes, custodiados na UaSE/BENEVidES, confor-
me justificado.
oriGEM: BENEVidES/Pa - dEStiNo: tailÂNdia/Pa.
PErÍodo: 17/06/2021 a 18/06/2021. – (01) diária
SErVidorES: iVoNEidE SalES dE QUEiroZ, aSSiStENtE Social, Ma-
tricula 5923375/2, adriaNa carrEira MElo PESSoa, PSicÓloGa, Ma-
tricula 5891040/4, e lUiZ aUGUSto da SilVa alcaNtara, MotoriSta, 
Matricula 5920980/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENtE da faSEPa

Protocolo: 668533

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

Portaria Nº 259 /2021
oBJEtiVo : Promover a cidadania por meio da viabilização de documen-
tação civil, bem como fortalecer ações de defesa aos direitos humanos.
fUNdaMENto lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dEStiNo: aNaNiNdEUa/Pa
SErVidor:
• ROSANA RIBEIRO MORAES; CARGO: Assist. Social; MAT: 
57202516/1; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5
• LAURA MARIA CARVALHO CALS MARQUES; CARGO: Psicóloga; 
MAT: 57202302/1; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5.
• ANANIAS SOARES DA COSTA; CARGO: Motorista; MAT: 
57202352/1; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5
• ALEXANDRE JULIÃO DA SILVA JÚNIOR; CARGO: Coordenador/
CPV; MAT: 6402900/2 ; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5
• PRISCILA MENDES TAVEIRA DA SILVA; CARGO: PSICÓLOGA; 
MAT: 57217096; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5
• ROZEANA MARIA SOUSA OLIVEIRA; CARGO: Gerente de Assist. 
Psicossocial; MAT: 5946792/3; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 
0,5
• JOSÉ ROBERTO CHAVES PAES; CARGO: Colaborador Eventual; 
DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5.
• RAFAEL CARMO RAMOS; CARGO: Gerente/GLOS; MAT: 
5958689/1; DIA:12/06/2021 ; Quantidade de diárias: 0,5
• LEONARDO DE CASTRO BITTENCOURT; CARGO: Gerente de Re-
dução de Danos; MAT: 5958755/1; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diá-
rias: 0,5
• IRNACLEI DA COSTA PANTOJA; CARGO: Coordenador/CENPREN; 
MAT; 5958687/1; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5
• DIEGO MENDES DA MOTA COELHO; CARGO: Coordenador /Pro-
grama Raízes; MAT: 5912132/2; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 
0,5
• SILVIA TAVARES AMORIM; CARGO: Gerente/ Igualdade Racial; 
MAT: 5958696/1; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5
• JEANETE DA SILVA GOMES; CARGO: Assistente Social; MAT: 
54188359/3; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5
• FLÁVIO MOREIRA DE PAULA; CARGO: Gerente da GPDJ; MAT: 
5956831/1; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5
• ANTÔNIO SOARES FILHO; CARGO: Gerência de Proteção ao Ido-
so; MAT: 5958686/1; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5
• EDAILTON DE OLIVEIRA CASTRO; CARGO: Assistente Adminis-
trativo; MAT: 5050405/5; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5.
• LUCILENE OLIVEIRA NaSCIMENTO; CARGO: Datilógrafa; MAT: 
5227801/1; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5
• ISAAC SIMÃO MALUL; CARGO: Datilógrafo; MAT: 732540/1; 
DIA: 12/06/2021; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5
• LUCIDEA DA SILVA MARTINS; CARGO: Assist. Administrativo; 
MAT: 3154092/1; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5
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• CREMILDA NATALINA DE SOUZA MAGALHÃES; CARGO: Datiló-
grafa: MAT: 5050286/2; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5
• JULIETE MONTEIRO DE OLIVEIRA; CARGO: Papiloscopista; MAT: 
700398/1; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5
• BENEDITO RAUL SACREMENTO CUNHA; CARGO: Assist. Admi-
nistrativo; MAT: 54181872/2; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 
0,5
• FRANCILENE MARIA PINHO LOBATO; CARGO: Téc. Em Gestão 
em Cidadania e DH; MAT: 05229766/1; DIA: 12/06/2021; Quantidade de 
diárias: 0,5
• ANA CLAUDIA TEIXEIRA SANTIAGO CHAVES; CARGO: Assessora 
de Gabinete; MAT: 5958833/1; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 
0,5
• GISELE BORGES DA SILVA RAMOS; CARGO: Coordenadora CPC-
DDH; MAT: 57201701; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5
• GLAICE DA SILVA NASCIMENTO; CARGO: Téc. Em Gestão em Ci-
dadania e DH; MAT: 5917003/1; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 
0,5
• SIDNEY NASCIMENTO MENDONÇA; CARGO: Chefe de Gabinete; 
MAT: 58947744/2; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5
• PEDRO JOSÉ SILVA DA SILVA; CARGO: Motorista; MAT: 
57192939/2; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5
• OSMAR FERREIRA GUIMARÃES; CARGO: Motorista; MAT: 
57230905/5; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5
• JOSÉ ROBERTO GOMES DA COSTA; CARGO: Motorista: MAT: 
5484243/2; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5
• JONAS SALVIANO DA SILVEIRA; CARGO: Motorista; MAT: 
57216173/1; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5
• JOSÉ RODRIGO MARQUES DE AZEVEDO; CARGO: Secretário de 
Conselho; MAT: 5959728/1; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5
• VERENA FADUL ARRUDA; CARGO: Diretora DCDH; MAT: 
5958728/1; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5
• ANTÔNIO EUCLIDES DO NASCIMENTO; CARGO: Motorista; MAT: 
5898164/1, DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5
• WAGNER NASCIMENTO DE ALMEIDA; CARGO: Fotógrafo; MAT: 
59011411/1; DIA: 12/06/2021; Quantidade de diárias: 0,5.
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 668745
torNar seM eFeito
o Secretário de Estado de justiça e direitos Humanos, no uso de suas 
atribuições legais, decide:
tornar sem Efeito a  Portaria Nº 220, de 02 de junho de 2021, publicada 
no doE nº 34.605, de 08 de junho de 2021, referente a diárias
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNtoJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 668739

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 07/2021 – Gs/sedeMe
o SEcrEtário dE EStado dE dESENVolViMENto EcoNÔMico, MiNE-
raÇÃo E ENErGia - SEdEME, usando das atribuições que lhes foram con-
feridas pelo do decreto Governamental de 31/03/2021, publicado no doE 
Nº 34.541, de 05/04/2020, considerando o art.14, parágrafo único, da lei 
Nº 7.570, de 22 novembro de 2012, e art. 34 da lei Nº 8.096, de 01 de 
janeiro de 2015;
Considerando o disposto no Decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar a servidora raQUEl doS SaNtoS alBUQUErQUE, 
identidade funcional n° 73503987/1, para exercer o encargo de fiscal do 
Termo de Convênio de Cooperação Técnica nº 001/2021, firmado pela SE-
crEtaria dE EStado dE dESENVolViMENto EcoNÔMico, MiNEraÇÃo 
E ENERGIA – SEDEME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.772.025/0001-18; e 
BaNco do EStado do Pará S/a – BaNPará, inscrito no cNPJ sob o nº 
04.913.711/0001-08, o qual tem como objeto a atuação conjunta entre 
os partícipes visando o apoio técnico para a viabilização da reabertura das 
operações de financiamento do Fundo Esperança 2021, com vigência de 
16/03/2021 a 31/12/2024, devendo anotar em registro próprio as falhas 
detectadas e comunicar as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu cri-
tério, exijam medidas corretivas pelos partícipes, conforme o artigo Nº 67 
da Lei 8.666/93;
art. 2º - designar a servidora MarcilENE MadEira NUNES, identidade 
funcional nº 5946718/2 para, na ausência da titular, exercer o encargo de 
fiscal Substituta do referido instrumento.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 16 de junho de 2021.
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia
SEdEME

Protocolo: 668879

.

.

diÁria
.

Portaria N° 081/2021 daF/sedeMe 
BeLÉM, de 17 de JUNHo 2021.
Nome: BrUNo da SilVa caStroMatricula:n° 5918069/1/cargo: Moto-
riSta/origem:Belém-Pa/destino:tomé açu-Pa/Período:dia 25/06/2021/
diária: 0,5 (meia)/objetivo:conduzir o servidor Mauro José rodrigues Bar-
balho, com objetivo de acompanhar os Secretários nas visitas às coopera-
tivas e empresas do setor produtivo, apresentando os produtos e serviços 
desta SEdEME.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 668927
Portaria N° 080/2021 daF/sedeMe  
BeLÉM, 17 de JUNHo de 2021.
Nome: Ulysses ferreira Gonçalves/Matricula:n° 5946276/1/cargo: Moto-
rista/origem:Belém-Pa/destino:castanhal-Pa/Período:dia 22/06/2021/
diária: 0,5 (meia)/objetivo:conduzir a servidora SEdEME, a participar da 
palestra sobre a cultura da pimenta-do-reino. a atividade está em confor-
midade com as ações de desenvolvimento econômico realizadas por esta 
Secretaria e pautadas no PPa 2020 – 2023.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 668919

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 012/2021
EXERCÍCIO: 2021;
oBJEto: contratação, EM carátEr dE UrGÊNcia, de pessoa jurídica es-
pecializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e correti-
va, com fornecimento de materiais, peças e mão de obra em equipamentos 
condicionadores de ar e o fornecimento de compressores e serpentinas 
para atender as necessidades da companhia de desenvolvimento Econô-
mico do Pará – CODEC/PA, de acordo com as especificações constantes no 
Termo de Referência e tudo dos autos do Processo Nº 2021/646214;
fUNdaMENtaÇÃo: art. 29, ii, da lei n° 13.303/16 e regulamento interno 
de licitações e contratos da CODEC/PA;
fUNcioNal ProGraMática: 700201.22.122.1297.8338 - operacionali-
zação das Ações Administrativas;
ElEMENto da dESPESa: 339039 (outros Serviços de terceiros – Pessoa 
Jurídica);
FONTE: 0261;
VALOR TOTAL: R$ 6.845,00 (seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais);
data dE aSSiNatUra: 17.06.2021
VIGÊNCIA: 3 (três meses);
coNtratada: GtEc coMÉrcio E SErViÇoS EirEli, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o Nº 12.197.100/0001-39. ENdErEÇo: rua antônio Barreto, nº 1463, 
Bairro Umarizal, cEP: 66.060-020, Belém/Pa.
ordENador dE dESPESa: lUtfala dE caStro Bitar – PrESidENtE | 
codEc.

Protocolo: 668757

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

NÚMERO DA DISPENSA: 014/2021;
DATA DA DISPENSA: 17.06.2021;
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará - co-
dEc/Pa, nos usos de suas atribuições que lhe confere o Estatuto da com-
panhia, à vista dos elementos contidos no presente processo devidamente 
justificado, considerando que o PARECER JURÍDICO Nº 049/2021, prevê a 
diSPENSa em conformidade ao disposto no art. 29, ii da lei n° 13.303/16, 
rESolVE:
i – dEclarar dispensável de licitação a contratação, em caráter de ur-
gência, de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de ma-
nutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, peças e 
mão de obra de equipamentos condicionadores de ar e o fornecimento de 
compressores e serpentinas para atender as necessidades da companhia 
de desenvolvimento Econômico do Pará – codEc/Pa, de acordo com as 
especificações constantes no Termo de Referência e tudo dos autos do 
Processo Nº 2021/646214;
ii – dEtErMiNar seja contratada a empresa: GtEc coMÉrcio E SErVi-
ÇoS EirEli, cNPJ/Mf Nº 12.197.100/0001-39.
ordENador: lUtfala dE caStro Bitar - PrESidENtE | codEc.

Protocolo: 668635
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.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

NÚMERO DA DISPENSA: 014/2021;
DATA DA DISPENSA: 17.06.2021;
DATA DA RATIFICAÇÃO: 17.06.2021;
oBJEto: contratação, EM carátEr dE UrGÊNcia, de pessoa jurídica es-
pecializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e correti-
va, com fornecimento de materiais, peças e mão de obra em equipamentos 
condicionadores de ar e o fornecimento de compressores e serpentinas 
para atender as necessidades da companhia de desenvolvimento Econô-
mico do Pará – CODEC/PA, de acordo com as especificações constantes no 
Termo de Referência e tudo dos autos do Processo Nº 2021/646214;
coNtratada: GtEc coMÉrcio E SErViÇoS EirEli, cNPJ/Mf Nº 
12.197.100/0001-39. ENdErEÇo: rua antônio Barreto, nº 1463, Bairro 
Umarizal, CEP: 66.060-020, Belém/PA;
fUNcioNal ProGraMática: 700201.22.122.1297.8338 - operacionali-
zação das Ações Administrativas;
ElEMENto da dESPESa: 339039 (outros Serviços de terceiros – Pessoa 
Jurídica);
FONTE: 0261;
VALOR: R$ 6.845,00 (seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais);
fUNdaMENto lEGal: art. 29, ii, da lei n° 13.303/16 e regulamento in-
terno de Licitações e Contratos da CODEC/PA;
JUStificatiVa: anexa nos autos do Processo Nº 2021/646214.
ordENador: lUtfala dE caStro Bitar - PrESidENtE | codEc.

Protocolo: 668637

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 021/2017.
rEf: Pregão Eletrônico nº 005/2016 – SEad/dGl/Sr - Processo nº 
266/2017.
objeto: Prorrogação de prazo contratual e repactuação, pelo período de 
12(doze) meses, a contar de 14 de junho de 2021.
data da assinatura: 10/06/2021.
Valor global estimado: r$ 85.175,68 (oitenta e cinco mil, cento e setenta 
e cinco reais e sessenta e oito centavos).
foNtE: 0260/0660 – recursos Proveniente de transferência de convênios.
fUNcioNal: 14 126 1508 8238.
ProJEto/atiVidadE: Gestão de tecnologia da informação e comunica-
ção.
NatUrEZa dE dESPESa: 339040– Serviços de tec. da inform. E comuni-
cação– Pessoa Jurídica.
contratado: Empresa tEcNoSEt iNforMática ProdUtoS E SErViÇoS 
ltda.
Endereço: rua dos tamoios, nº 246, Jardim aeroporto, cEP: 04.630-000- 
São Paulo-SP.
ordenador: ciNtYa SilENE dE liMa SiMÕES.

Protocolo: 668689

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 104/2021 GAB/IMETROPARA/INMETRO, 16 de ju-
nho de 2021.
fundamento legal: a PrESidENtE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMEtroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: Paragominas
objetivo: realizar auditoria de avalização da manutenção da autorização de 
Posto Autorizado de Cronotacógrafo – PAc..
Servidor: ÉMErSoN fáBio lEitE da SilVa/ Matrícula: 268 – Valor: r$ 
1.566,71.
Período: 21/06 a 26/06/2021 – 5,5 diárias
ordenadora: cintya Silene de lima Simões.

Protocolo: 668663

PORTARIA Nº 105/2021 GAB/IMETROPARA/INMETRO, 17 de ju-
nho de 2021.
fundamento legal: a PrESidENtE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMEtroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: abaetetuba, Breu Branco, Goianésia do Pará, Marabá e São Miguel 
do Guamá.
Objetivo: executar verificação/fiscalização periódica metrológica em medi-
dores de velocidade.
Servidores: alÍcio Brito diaS filHo / Matrícula: 33 – Valor: r$ 1.305,59.
cHriStiaN roGÉrio MarQUES tEiXEira/ Matrícula: 428 – Valor: r$ 
1.305,59.
Período: 21/06 a 26/06/2021 – 5,5 diária
ordenadora: cintya Silene de lima Simões.

Protocolo: 668791

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato de coNtrato
1° Termo aditivo ao Contrato: 22/2020 – JUCEPA.
PaE n° 2021/488444.
data da assinatura: 16/06/2021.
1. objeto: reajuste do contrato.
1.1. fica reajustado o valor do contrato no percentual de 44%, a partir do 
pedido pelo ofício n° 001/2021 do dia 03/05/2021 e aceitação da empresa 
f f Garcia do valor médio das propostas apresentadas pela Gerência ad-
ministrativa - adM, conforme PaE n° 2021/488444. desta forma, o valor 
unitário do dos garrafões de água de 20l, cláUSUla QUiNta, itEM 5.2 
do coNtrato N° 22/2020, passará de r$ 4,49 (quatro reais e quarenta 
e nove centavos) para r$ 6,47 (seis reais e quarenta e sete centavos).
1.2.o aumento do valor é com base no novo decreto estadual 1.342/2021 
de 25/02/2021, que regulamenta a implantação do selo fiscal, onde houve 
um aumento no custo operacional das fábricas envasadoras de água mine-
ral, o que foi repassado no preço.
1.3 o aumento do preço do produto, ocasionado por fato imprevisível, é 
justificável pelo artigo 65, II, d, da lei n º 8.666/1993.
contratado: f f Garcia, inscrita no cNPJ n° 11.917.073/0001-69.
Endereço: avenida duque de caxias, n° 1302, Bairro: Marco, cEP: 66093-
030.
orçamento: 72201.23.122.1297.8339 operacionalização das ações admi-
nistrativas Natureza da despesa: 339030.00 Mat de consumo fonte: 0261 
Pi: 4120008339c.
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 668600

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria N° 140/2021 de 16 de JUNHo de 2021
a PrESidENtE da JUNta coMErcial do EStado do Pará- JUcEPa, 
usando das suas atribuições legais, rESolVE:
Art. 1º DESIGNAR como fiscal do contrato nº 026/2021, celebrado com a 
empresa BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli, o servidor Gil lean Silva Borges, 
matricula nº 2022125/1, e como suplente o servidor daniel ferreira lima, 
matrícula nº 57209680, conforme processo nº 2021/56845
assinatura: 16/06/2021.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 668603
desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria N° 119/2021 de 16 de JUNHo 2021
a PrESidENtE da JUNta coMErcial do EStado do Pará- JUcEPa, 
usando das suas atribuições legais, rESolVE:
Art. 1º DESIGNAR como fiscal do contrato nº 025/2021, celebrado com a 
EMPrESa dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESta-
do do Pará - ProdEPa, o servidor Valdomiro Melo Pereira, matricula nº 
5920315/1, e como suplente o servidor Marcelo Vieira da Silva, matrícula 
nº 57211818/1, conforme processo nº 2021/563166.
assinatura: 16/06/2021.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 668608
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.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 034/2021 – 17  de JUNHo 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 para o colaborador eventual abaixo, de acordo com 
as bases vigentes, no trecho Belém/Paragominas/Belém, exercendo a fun-
ção de motorista, no evento da SEdEME do “Projeto na fabrica” no municí-
pio acima mencionado, através do NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias
faUSto BotElHo dE carValHo 837.863.092-72 colaBorador EVENtUal 17 a 19/06/2021 2 1/2

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

Protocolo: 668708
PORTARIA Nº 035/2021 –17 de Junho 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 abaixo, de acordo com as bases vi-
gentes, no trecho Belém/Paragominas/Belém, com o objetivo de participar 
a convite da SEdEME do “Projeto na fabrica”, no município acima mencio-
nado, representado o NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias
tErcio JUNior SoUSa NoGUEira 57199036 dirEtor GEral 17 a 19/06/2021 2 1/2
PriScila HorlaNia SilVa SaNtoS 5946293-1 Gerente regional 17 a 19/06/2021 2 1/2

ricardo HaMiNtaS MartiNS PErEira 80846315 GErENtE rEGioNal 17 a 19/06/2021 2 1/2

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

Protocolo: 668743

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

9º tac Nº 40/2018 – tP Nº 08/2018
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ03.137.985/0001-90
Engetra tecnologia e construção Eireli – cNPJ 04.521.575/0001-00
objeto: conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário, no Município de 
Breu Branco/Pa.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1o, II da Lei no 8.666/93.
Vigência: 17/06/2021 a 15/10/2021
data da assinatura: 17/06/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 668558

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 416/2021 de 17 de JUNHo 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 delega-
das 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 2021/651752, de 16/06/2021 
– GaBdU/SEdoP.

r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Valdir Parry Acatauassú, Matrícula nº 5946384/1; Cargo/Função: 
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.
oBJEtiVo: acompanhar o Excelentíssimo Governador ao município de Pla-
cas/Pa, para assinatura do convênio do Monumento dos Pioneiros, Entrega 
do Plano de Saneamento Básico de Placas/Pa, assinatura do convênio de 
construção da Quadra Poliesportiva coberta e assinatura da ordem de 
Serviço para a revitalização das Perimetrais da Br 230.
dEStiNo: Placas/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
data: 18/06/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 669021
Portaria Nº. 419/2021, de 17 de JUNHo de 2021.
o SEcrEtário dE EStado dE dESENVolViMENto UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
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 2021/652136 de 17/06/2021 
– GAB/SEDOP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora 
abaixo relacionada:
NoME: Andreia Rocha de Almeida, Matrícula n°. 5946403/1; Cargo/Fun-
ção: assessor ii.
oBJEtiVo: acompanhar o Sr. Secretário desta SEdoP, no ato de entrega 
da obra do Ginásio no município de Santarém/Pa.
dEStiNo: Santarém/Pa.
diária: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 22 a 23/06/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdito rUY SaNtoS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 669039
Portaria Nº. 417/2021, de 17 de JUNHo 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 delega-
das 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 2021/652135 de 17/06/2021 
– GAB/SEDOP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito ruy Santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; Cargo/Fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJEtiVo: acompanhar o Excelentíssimo Governador no ato de entrega da 
obra do Ginásio no município de Santarém/Pa.
dEStiNo: Santarém/Pa.
diária: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 22 a 23/06/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 669030
Portaria Nº. 420/2021, de 17 de JUNHo 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 delega-
das 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 2021/652137 de 17/06/2021 
– GAB/SEDOP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito Ruy Santos Cabral, Matrícula n°. 5946678/1; Cargo/Fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJEtiVo: acompanhar o Excelentíssimo Governador no ato de entrega da 
obra da orla do Município de curuçá/Pa.
NoME: almir Nelson araújo de oliveira, Matrícula nº. 3211339/1, cargo/
função: Motorista.
oBJEtiVo: conduzir o veículo com o Sr. Secretário desta SEdoP, ao refe-
rido município.
dEStiNo: curuçá/Pa.
diária: 0,5 (meia).
data: 24/06/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 669055
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Portaria Nº. 415/2021, de 17 de JUNHo 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 delega-
das 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 2021/652140, de 17/06/2021 
– GaB/SEdoP.
r E S o l V E:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar aos Municípios de 
Marituba e Barcarena/Pa, no dia 16/06/2021, com objetivo de acompanhar 
o Excelentíssimo Governador em visita aos referidos Municípios para a en-
trega da obra da Estrada da Pirelle no município de Marituba/Pa e visita 
na obra da orla do rio Mucuruça no município de Barcarena/Pa, sem ônus 
para esta SEdoP.
NoME: Benedito Ruy Santos Cabral, matrícula nº. 5946678/1; Cargo/Fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo a 16/06/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 668810
Portaria Nº. 413/2021, de 16 de JUNHo 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 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 2021/639880, de 15/06/2021 
– difiS/coSG/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Paulo francinette Marques, Matrícula nº 6661/1, cargo/função: 
técnico em Gestão em infraestrutura - Engenheiro civil.
oBJEtiVo: fiscalização na obra de conclusão de Microssistemas de abas-
tecimento de água em 07 lotes em diferentes localidades (contrato nº 
65/2020), e a na conclusão do Sistema de abastecimento de água da 
cidade (contrato nº 22/2021), no município de tailândia/Pa.
NoME: Marco antônio alves Benevides, Matrícula nº 5939589/1, cargo/
função: Motorista.
oBJEtiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, ao referido 
município.
dEStiNo: tailândia/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 28 a 30/06/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acataUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 668825
Portaria Nº. 414/2021, de 16 de JUNHo 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 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 2021/639904, de 15/06/2021 
– difiS/coSG/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Paulo francinette Marques, Matrícula nº 6661/1, cargo/função: 
técnico em Gestão em infraestrutura - Engenheiro civil.
oBJEtiVo: realizar vistoria na obra do Hospital regional no município de 
castanhal/Pa, visando atender a nova administração (oS), notas técnicas 
do funcionamento de algumas áreas construídas que possivelmente este-
jam fora dos padrões técnicos.
NoME: Marco antônio alves Benevides, Matrícula nº 5939589/1, cargo/
função: Motorista.
oBJEtiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, ao referido 
município.
dEStiNo: castanhal/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
data: 25/06/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acataUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 668821

oUtras MatÉrias
.

rescisÃo de coNtrato
contrato: 12/2021
origem: Pregão Eletrônico nº 12/2020
data da rescisão: 17/06/2021

Justificativa: Rescisão Unilateral, artigo 79, I, da Lei Federal 8.666/93.
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMENto 
dE áGUa MiNEral NatUral.
contratante: Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas - SEdoP
contratada: lottUS coMErcio dE aliMENto E BEBidaS EirEli
ordenadora responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretária de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 668957
aViso de aBertUra das ProPostas coMerciais - toMada de 
PreÇos tP 017/2021– cPL/sedoP
objeto: contratação de empresa especializada de engenharia para a exe-
cução de pavimentação de vias urbanas (tenoné) – Siconv 875847 no 
município de Belém-PA, neste estado conforme especificações técnicas, 
planilhas e projetos anexo
a comissão Permanente de licitação coNVoca a empresa Habilitada na 
tomada de Preços tP 017/2021, para abertura das Propostas designada 
para o dia 21/06/2021 às 14:00 Hs.
EMPrESa HaBilitada:
B.a MEio aMBiENtE ltda – cNPJ: 07.593.016/0004-47- HaBilitada
Belém-Pa, 17 de junho de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 668961
aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo - coNcorrÊNcia PÚBLi-
ca cP 010/2021–cPL/sedoP
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada, 
Para coNclUSÃo do SiStEMa dE aBatEciMENto dE áGUa, no Municí-
pio de ÓBIDOS, neste Estado, conforme especificações técnicas, planilhas 
e anexos.
a cPl comunica o resultado de habilitação, para os efeitos do art. 109, da 
lei 8.666/93, conforme abaixo.
EMPrESa HaBilitada:
1 - coNStrUaMa coNStrUtora aMaZoNaS ltda cNPJ: 03.729.446/000-
40 – HABILITADA;
2 - i S EMPrEitEira & PaViMENtaÇÃo ltda cNPJ: 29.851.423/0001-05 
– HaBilitada.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licita-
ção e no e-mail: cpl@sodop.pa.gov.br
Belém-Pa, 17 de junho de 2021.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 669003
LiceNÇa PrÉVia-LP e LiceNÇa de iNstaLaÇÃo-Li
a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - SE-
doP, torna público que solicitou à Secretaria Municipal de ciências, tecno-
logia e Meio ambiente - SEctMa de tailândia as licenças Prévia - lP e de 
instalação - li para a obra de iMPlaNtaÇÃo do SiStEMa dE aBaStEci-
MENto dE áGUa No MUNicÍPio dE tailÂNdia - EStado do Pará.

Protocolo: 668832
aViso de JULGaMeNto das ProPostas coNcorrÊNcia PÚBLica 
cP 008/2021– cPL/sedoP
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para rEforMa, aMPliaÇÃo E adEQUaÇÃo do PrÉdio da SEPlad, 
no Município de BELÉM, neste Estado, conforme especificações técnicas, 
planilhas e projetos anexos.
a comissão Permanente de licitação coMUNica aoS iNtErESSadoS 
o rESUltado do JUlGaMENto daS ProPoStaS coMErciaiS, da 
coNcorrÊNcia PÚBlica cP 008/2021 conforme abaixo.
ProPoStaS claSSificadaS: 
1ª traNStErra loGiStica E EMPrENdiMENtoS ltda                           
r$   12.267.661,81
2ª coNSÓrcio NoVa SEPlad – PoliENGE / StYlUS / SaNta rita           
r$   13.702.447,58
3ª GS coNStrUÇÕES EirEli                                                                                
r$   13.899.692,42
4ª coNSÓrcio NoVa SEPlad - MS VaScoNcElloS / SaNta tErEZa       
r$   14.647.540,13
5ª coNStrUtora iMPaX ltda                                                                          
r$   14.984.322,47
6ª coNSÓrcio MaraJoara                                                                               
r$   15.197.327,72
7ª EStrUtUral coNStrUÇÕES E SErViÇoS EirEli                                        
r$   16.016.067,71
8ª MaPE ENHGENHaria EirEli                                                                          
r$   16.153.746,36
9ª MUltiSUl ENGENHaria S/S ltda                                                                
r$   16.177.199,22
10ª P GEMaQUE MatoS EirEli                                                                          
r$   16.526.782,75    
Dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do art.109 da lei 8.666/93 e suas alterações, não havendo 
recursos fica desde já declarada VENCEDORA DO CERTAME, a empresa 
traNStErra loGiStica E EMPrENdiMENtoS ltda com o valor total de 
r$ 12.267.661,81 (doze milhões duzentos e sessenta e sete mil seiscentos 
e sessenta e um reais e oitenta e um centavos).
Belém-Pa, 17/06/2021
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 669089
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

coNVÊNio
.

coNVÊNio Nº 12/2021.
objeto: cessão onerosa pelo cEdENtE mão de obra carcerária de 26 (vinte 
e seis) internos em regime semiaberto e aberto (com domiciliar ou mo-
nitoramento), custodiados no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, 
na atividade laborativa de serviços gerais (roçagem e capina), conforme 
descrito no Plano de trabalho.
Valor Global: r$658.544,64 (seiscentos e cinquenta e oito mil e quinhentos 
e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
data da assinatura: 02/06/2021.
Classificação do Objeto: Outros
cedente: Secretaria de Estado de administração Penitenciária - SEaP.
ordenador em exercício: fernanda regina de Pinho Paes.

Protocolo: 668723

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

Portaria
.

PORTARIA N° 111/2021 – GABINETE, 16 de Junho 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 na seção ii, do artigo 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 
24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo a necessidade de ausência deste titular no período de 
17/06 a 18/06/2021;
rESolVE:
DESIGNAR, o servidor Juarez Antônio Simões Quaresma, Diretor Científico, 
para responder pela Presidência da fundação amazônia de amparo a Estu-
dos e Pesquisas – faPESPa, na data acima referida.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 16 de Junho de 2021.
carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente

Protocolo: 668581

oUtras MatÉrias
.

editaL Nº 01/2021 Pss/FaPesPa, 11 de Maio 2021.
claSSificaÇÃo fiNal – caNdidatoS aProVadoS
aSSiStENtE adMiNiStratiVo
Nível: ENSiNo MÉdio
inscrição  Nome do candidato Nota
20210166196869  BrUNa diolEM fErrEira MoNtEiro daNtaS 38.20
tÉcNico dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS (administração)
Nível: GradUaÇÃo
inscrição  Nome do candidato  Nota
20210166108060 daNYEllY MaYara BaStoS SErra 29.00
20210166103405 lorENa PiNHo riBEiro 27.20
2021016624302 aVÂNY MÍriaM oliVEira triNdadE da rocHa 24.90
tÉcNico dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS (ciências contábeis)
Nível: GradUaÇÃo 
inscrição  Nome do candidato Nota
20210166307137 PaUlo NaZarENo cardoSo da SilVa 27.20
20210166178679 PriScila PaZ BatiSta  24.30
tÉcNico dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS (ciências econômicas)
Nível: GradUaÇÃo
inscrição  Nome do candidato Nota
2021016620215 rENata NoVaES da SilVa 31.10
20210166203206 EliSaNdro riBEiro da coSta  20.50
tÉcNico EM GEStÃo dE dESENVolViMENto, ciÊNcia, tEcNoloGia E 
iNoVaÇÃo (Estatística)
Nível: GradUaÇÃo
inscrição  Nome do candidato Nota
20210166147681 lEtÍcia dE SoUSa BorGES  22.10
tÉcNico EM GEStÃo dE dESENVolViMENto, ciÊNcia, tEcNoloGia E 
iNoVaÇÃo (Nível superior reconhecido pelo MEc)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato  Nota
20210166171957 rENato da SilVa BaNdEira 33.80
20210166113411 lia Mara raBElo VaScoNcEloS  33.50
20210166239244 aNtoNio carloS PErEa frEitaS 29.00
2021016630046 caio JoSÉ liMa GoUVÊa NoGUEira 29.00
Juarez antonio Simões Quaresma
Presidente da comissão do PSS faPESPa 2021

Protocolo: 668789

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 251, de 17 de JUNHo de 2021 - diária ao(à) cola-
borador(a) GiZEllE ariEl MoraES loBato, analista de rede e dados, 
matrícula 73424, 16/06/2021 a 16/06/2021, à Belém-Pa/capanema/Peixe 
Boi/Belém-Pa, para Manutenção de capanema e Peixe Boi. região rio ca-
eté. ordenador: MarcoS aNtoNio BraNdÃo da coSta - Presidente da 
Empresa de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 252, de 17 de JUNHo de 2021 - diária ao(à) cola-
borador(a) idaNEidE da SilVa corrEa, analista de telecom, matrícu-
la 73404, 16/06/2021 a 16/06/2021, à Belém-Pa/capanema/Peixe Boi/
Belém-Pa, para Manutenção de capanema e Peixe Boi. região rio cae-
té. ordenador: MarcoS aNtoNio BraNdÃo da coSta - Presidente da 
Empresa de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 668858

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
Processo adMiNistratiVo N° 2021/630372
acordo de cooPeraÇÃo N° 005/2021 seeL/Pa
PaE N° 2021/630372
Partes: SEcrEtaria dE EStado dE ESPortE E laZEr-SEEl e SEcrE-
taria dE EStado dE dESENVolViMENto UrBaNo E oBraS PÚBlicaS-
SEdoP
assinatura: 10/06/2021.
Vigência: com efeitos retroativos a contar de 01/04/2021 à 01/04/2022.
objeto: o presente termo de cooperação tem por objeto a transferência da 
titularidade da unidade consumidora no contrato nº 48933, realizado entre 
a SEEl – SEcrEtaria dE EStado dE ESPortE E laZEr e a EQUatorial 
ENErGia para a o nome da cooPErada SEcrEtaria dE dESENVolVi-
MENto UrBaNo E oBraS PÚBlicaS do EStado do Pará - SEdoP, na 
unidade consumidora localizada nas dependências do EStádio EStadUal 
JorNaliSta EdGar ProENÇa – EStádio olÍMPico do MaNGUEirÃo, 
com endereço à av. augusto Montenegro, s/n, KM 03, Belém-Pa.
NiVaN SEtUBal NoroNHa-Secretário de Estado de Esporte e lazer.
BENEdito rUY SaNtoS caBral- Secretário de Estado de desenvolvimen-
to Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 669052

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
No dia 17 de junho de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o defensor Público Geral do Estado do Pará, HoMoloGa a 
adjudicação referente ao ProcESSo Nº: 2021/474218, Pregão Eletrônico 
nº 14/2021-dPE/Pa, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
na prestação de SErViÇo dE tElEfoNia fiXa local E ddd, com o obje-
tivo de fornecer acesso telefônico para as unidades da defensoria Pública 
do Estado do Pará (dPE-Pa), conforme condições e exigências constantes 
no Edital e seus anexos, tendo como vencedora do certame a empresa:
- oi S/a, em recuperação judicial (cNPJ: 76.535.764/0001-43), venceu 
o GrUPo ÚNico, pelo valor de r$ 18. 991,50 (dezoito mil novecentos e 
noventa e um reais e cinquenta centavos).
Belém/Pa, 17 de junho de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral do Estado do Pará

Protocolo: 668697
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..

JUdiciÁrio
.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Extrato do 6º Termo Aditivo ao Contrato n°. 042/2019/TJPA // Par-
tes: tJ/Pa e a Empresa coNtarPP ENGENHaria ltda, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº. 26.412.148/0001-27. // objeto do contrato:  contratação de 
empresa especializada para execução da obra de construção do anexo ii 
do Prédio Sede do TJPA, de acordo com as especificações e obrigações des-
critas na concorrência n°.001/tJPa/2019, e no projeto básico, documentos 
que originaram o contrato // objeto do aditivo: o presente termo aditivo 
tem por objeto o acréscimo de serviços do contrato original. // acréscimo: 
importa em r$ 96.071,60, que corresponde ao percentual de 1,16972%, 
Valor: o novo valor contratual passará a ser de r$ 8.309.277,33// do-
tação orçamentária: Programa de trabalho: 02.061.1417.7639, fon-
te: 0118/0318, Elemento de despesa: 449051// data da assinatura: 
11/06/2021.// responsável pela assinatura: débora Moraes Gomes – Se-
cretária de administração//ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves 
Santos – Secretário de Planejamento, coordenação e finanças.

Protocolo: 666755
extrato do 3º t.a ao contrato nº. 034/2016 – tJPa. Partes: tJ/Pa 
e a Empresa oVErSEE tEcNoloGia E SiStEMaS ltda – EPP, inscrita no 
cNPJ sob o nº. 04.071.307/0001-34// objeto do contrato: contratação 
de empresa especializada no serviço de transmissão e armazenamento de 
áudio e vídeo pela internet com acesso interativo de participantes capaz 
de prover Ensino à distância - Ead para até 500 (quinhentos) acessos 
simultâneos pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, com fornecimento 
de equipamentos, softwares, plataforma de Ead e técnicos de operação e 
suporte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
termo de referência - anexo i do Edital.// Modalidade de licitação: Pregão 
Eletrônico de nº. 026/tJPa/2016// objeto do aditamento: o presente ter-
mo aditivo tem por objeto a prorrogação excepcional do prazo de vigência 
do contrato nº 034/2016, por mais 12 (doze) meses, com manutenção do 
valor contratado ( conforme proposta da empresa) e cláusula de rescisão 
em caso de homologação de novo processo licitatório.// Vigência do adi-
tivo: início em 16/06/2021 e término em 15/06/2022/ Valor do aditivo: o 
valor mensal r$ 11.072,75, com valor global de r$ 132.873,00.// dotação 
Orçamentária: Programa de trabalho: 04.102.02.122.1421.8716; Nature-
za de Despesa: 339040; Fonte de Recursos: 0118.// Data de assinatu-
ra: 14/06/2021.// foro: Belém-Pa// responsável pela assinatura: débora 
Moraes Gomes – Secretária de administração// ordenador responsável: 
Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento.//

Protocolo: 667986

.

.

triBUNais de coNtas
.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 37.195, de 17 de JUNHo de 2021.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais;
coNSidEraNdo o § 4º do art. 4º da resolução nº 19.269 do tcE-Pa, de 
19 de maio de 2021, que dispõe sobre a designação dos membros do co-
mitê Gestor de Portais (CGP);
rESolVE:
art. 1º - ficam designados os seguintes membros do comitê Gestor de Portais:

Presidência
Josué Maestri Júnior, matrícula: 0100571, titular (coordenador);

dione célia Guimarães, matrícula: 0100212, suplente.
Secretaria de tecnologia da informação

Carlos César Silva Gomes, matrícula: 0100236, titular;
leda Mara Souza de oliveira Monteiro, matrícula: 0101479, suplente.

ouvidoria
Jose Ribamar de Andrade Moura, matrícula: 0100671, titular;

olga Benário Santos de oliveira Prantera, matrícula: 0100917, suplente.

Secretaria de controle interno

Matheus Amaral Bonna, matrícula: 0100871, titular;
Mauro augusto f. da fonseca Júnior, matrícula: 0101691, suplente.

assessoria de comunicação e relações Públicas
Ivana Esperança de C. Barros, matrícula: 0101728, titular;
ana carolina ribeiro Viegas, matrícula: 0101698, suplente.

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 668760
Portaria Nº 37.185, de 16 de JUNHo de 2021.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 14 c/c art.15, ii 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 art.13 c/c art.14 da resolução nº 18.768/2015,
coNSidEraNdo o Memorando nº 001/2020 – cPad, protocolizado anexo 
ao Expediente nº 2018/01687-8,
r E S o l V E:
i - rEVoGar a Portaria 35.770 de 07-02-2020, publicada no diário 
Oficial do Estado do Pará nº 34.115, de 11-02-2020.
ii - HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão funcional 
Vertical conforme tabela abaixo, elaborada pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

ENQUadraMENto atUal ProGrESSÃo fUNcioNal VErtical
a contar 

de:cargo atual cl Nv cargo Enquadramento cl Nv

0100236
carloS 

cESar SilVa 
GoMES

auditor de controle 
Externo - analista de 

Sistemas –
tcE-ct-602

c 04
auditor de controle Externo 

- analista de Sistemas –
tcE-ct-602

d 01 25/12/2019

dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do tribunal de contas do Estado do Pará, em 16 
de junho de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 668772

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 37.184, de 16 de JUNHo 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 da interessada através de documento proto-
colizado sob o nº 006795/2021
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora MarilENE ViNHaS da coSta SaNtoS, analista 
auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0178730, 30 (trinta) dias de 
licença prêmio, referente ao triênio de 06-12-2012/2015, nos termos do 
artigo 98 da lei nº 5.810/94, no período de 08-07 a 06-08-2021.

Protocolo: 668565

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 37.183, de 16 de JUNHo de 2021.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Expediente protocolizado sob o nº 006768/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor BrUNo loBato cardoSo, auditor de controle Ex-
terno, matrícula nº 0101501; para exercer em substituição a função gra-
tificada de Gerente de Fiscalização da Controladoria de Assuntos Estraté-
gicos - caE/aoP, durante o impedimento da titular, clEYcE daS GracaS 
cUNHa dE SoUZa, no período de 02 a 31-08-2021.

Protocolo: 668566

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N° 01/2021
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, considerando Memorando nº 012/2021-
EcaV, Parecer nº 239/2021 da Procuradoria e Manifestação nº 163/2021 da
Secretaria de controle interno, constantes nos autos do processo nº
2021/004429, fundamentado no art. 25, inciso ii, da lei nº 8.666/93, ratifica
a inexigibilidade de licitação para contratação direta da empresa Editora 
Fórum de Conhecimento Jurídico.
Belém-Pa, 15 de junho de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente do tcE/Pa

Protocolo: 668835

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, considerando que se encontram satisfeitas as condições legais 
e procedimentais, HOMOLOGA o processo licitatório relativo ao Pregão Ele-
trônico nº 02/2021, cujo objeto visa a contratação de empresa para reno-
vação de licença de suporte e atualização dos softwares Mcafee Endpoint 
threat Protection e Mcafee Host intrusion Prevention atualmente em uso 
no tribunal de contas do Estado do Pará (tcE-Pa), no município de Be-
lém-PA, conforme condições, especificações, quantidades, características 
e prazos constantes em Edital, com resultado final em favor da empresa 
faSt HElP iNforMática ltda, cNPJ: 05.889.039/0001-25, de modo a 
produzir os efeitos jurídicos necessários.
Belém-Pa, 14 de junho de 2021.
conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente do tcE-Pa

Protocolo: 668813
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.

FÉrias
.

Portaria Nº 37.196, de 17 de JUNHo 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,
r E S o l V E:
coNcEdEr férias aos servidores abaixo relacionados, para serem gozadas 
no mês de Maio/2021, de conformidade com o artigo 74 da lei nº 5.810/94:

Servidor Matrícula cargo Período
arNaldo PiNto BarroS  (Ex.2021) 0179140 tcE-ca-403 01 /03/2021

aldENiSE NaZarÉ araÚJo MoUra (Ex.2021) 0100860 tcE-NS-02 03/05 a 01/06/2021
alUÍSio lUciaNo MacEdo BatiSta (Ex.2021) 0101582 tcE-GM-0 03/05 a 01/06/2021

aNa criStiNa coSta carValHo PiNHEiro (Ex.2021) 0100956 tcE-NS-01 17/05 a 31/05/2021
aNa Maria da Motta Garcia (Ex.2018) 0100298 tcE-ca-401 03/05 a 01/06/2021

aNa Maria WaNdErlEY da SilVa (Ex.2021) 0100154 tcE- aa-302 03/05 a 01/06/2021
cláUdio JoSÉ MoUra dE liMa PoNtES (Ex.2021) 0100686 tcE-NS-02 03/05 a 01/06/2021

dElio dalla BErNardiNa NEto (Ex.2021) 0101640 tcE-NS-01 18/05 a 16/06/2021
EdiSoN doS SaNtoS E SilVa (Ex.2021) 0101179 tcE-GM-0 03/05 a 01/06/2021

fraNciSco SENa raMoS da SilVa (Ex.2021) 0100075 tcE-co-3 18/05 a 01/06/2021
fraNKliN SilVa doS aNJoS (Ex.2019) 0100683 Nc 03/05 a 17/05/2021
GilBErto NUNES EricHSEN (Ex.2021) 0100823 tcE-NS-01 24/05 a 07/06/2021

JESSiKa caroliNE SoUZa coSta (Ex.2019) 0101101 tcE-ct-6 03/05 a 17/05/2021
JorGE caBral dE caStro (Ex.2020) 0100172 tcE-atNS-601 03/05 a 17/05/2021

JoSE lUiZ aNtoNio GoNÇalVES (Ex.2020) 0101039 tcE-ct-6 31/05 a 14/06/2021
JoSE tUffi SaliM JUNior  (Ex.2021) 0100405 tcE-ca-401 03/05 a 01/06/2021

MarcElo faBio da SilVa araNHa (Ex.2020) 0100366 tcE-ct-6 05/05 a 03/06/2021
MarcElo MorEira BarBalHo (Ex.2021) 0100136 tcE-ati-405 17/05 a 31/05/2021

MariStEla dE SoUZa caNtUaria (Ex.2021) 0100864 tcE-NS-03 03/05 a 01/06/2021
MaX MaYco aNdradE rEiS (Ex.2020) 0101131 tcE-NS-01 03/05 a 17/05/2021

MicHEl BarBoSa carValHo (Ex.2021) 0101294 tcE-NS-03 03/05 a 01/06/2021
MiGUEl raiMUNdo dE carValHo coSta (Ex.2021) 0100370 tcE- aa-302 03/05 a 01/06/2021

Natalia NEVES MoUra  (Ex.2021) 0100200 tcE-atNS-603 10/05 a 08/06/2021
NaZarÉ daS GraÇaS GoMES NaSciMENto (Ex.2020) 0178810 tcE-cti 03/05 a 17/05/2021
octaVio aUGUSto MacHado MEScoUto (Ex.2021) 0100067 tcE-ct-6 03/05 a 01/06/2021

PaloMa BENoliEl lira (Ex.2020) 0101506 tcE-ct-6 10/05 a 24/05/2021
PaUlo GUilHErME daNtaS riBEiro filHo (Ex.2021) 0100876 tcE-NS-02 03/05 a 01/06/2021

raiMUNdo PiNto(Ex.2019) 0100432 tcE-co-3 17/05 a 31/05/2021
raQUEl SErrUYa ElMEScaNY (Ex.2020) 0101173 tcE-ct-6 03/05 a 01/06/2021

rEGilENE Maria carValHo loPES (Ex.2018) 0100341 tcE-ca-401 31/05 a 14/06/2021
rita HElENa alVES PESSoa (Ex.2019) 0612766 tcE-cti-404 03/05 a 01/06/2021

roSiNEidE rodriGUES coSta (Ex.2021) 0101301 tcE-NS-01 03/05 a 01/06/2021
SaNdra rita GriSÓlia (Ex.2021) 0100875 tcE-NS-01 03/05 a 01/06/2021

SoNia Maria SEGtoWicH dE MacEdo GalVÃo  (Ex.2020) 0100196 tcE-ati-405 10/05 a 24/05/2021
tatiaNa ViEira MorEira da SilVa (Ex.2020) 0101420 tcE-NS-02 17/05 a 20/05/2021

tiVSoN dE MElo SilVa (Ex.2018) 0101065 tcE-ca-401 07/05 a 21/05/2021
tiVSoN dE MElo SilVa (Ex.2019) 0101065 tcE-ca-401 24/05 a 22/06/2021

VEra Maria fialHo PErEira do NaSciMENto (Ex.2020) 0101430 tcE-NS-01 19/05 a 02/06/2021
WalMir PaNtoJa clEMENtE (Ex.2020) 0100340 tcE-ca-401 03/05 a 01/06/2021

Protocolo: 668778

oUtras MatÉrias
.

O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em Sessão 
Virtual do dia 31 de março de 2021, tomou as seguintes decisões:
acÓrdÃo Nº. 61.433
(Processo nº. 00119-3/2021)
assunto: Prestação de contas do triBUNal dE coNtaS do EStado do 
Pará e do fUNdo dE ModErNiZaÇÃo, rEaParElHaMENto E aPErfEi-
ÇoaMENto do triBUNal dE coNtaS do EStado do Pará, referente ao 
Exercício financeiro de 2020.
responsável: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira
relator: conselheiro NElSoN lUiZ tEiXEira cHaVES
impedimento: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira (art. 178 do ritcE/Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por 
unanimidade, nos termos do voto do relator com fundamento no art. 
56, inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar nº. 81, de 26 de abril 
de 2012, julgar regulares as contas  de responsabilidade do conselheiro 
odiloN iNácio tEiXEira, Presidente á época do triBUNal dE coN-
taS do EStado do Pará, no valor de r$-239.739.067,78 (duzentos e 
trinta e nove milhões, setecentos e trinta e nove mil, sessenta e sete 
reais e setenta e oito centavos), e do fUNdo dE ModErNiZaÇÃo, rE-
aParElHaMENto E aPErfEiÇoaMENto do triBUNal dE coNtaS do 
EStado do Pará, no valor de r$-5.705,10 (cinco mil, setecentos e 
cinco reais e dez centavos), dando-lhe plena quitação.

acÓrdÃo N.º 61.436
(Processos n.ºs 50109-0/2016, 52684-6/2017, 53400-6/2017 e 
53628-2/2017)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do Pará
relator: conselheiro NElSoN lUiZ tEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro dos atos de concessão de pensões civis 
referentes aos processos abaixo identificados:
Processo n.º 50109-0/2016: Pensão civil consubstanciada na Portaria 
PS n.º 1386, de 26/06/2013, em favor de BENEdita BUlHÕES dE SoUSa, 
dependente do ex-segurado Francisco Vieira de Sousa;
Processo n.º 52684-6/2017: Pensão civil consubstanciada na Portaria 
PS n.º 1916, de 01/10/2015, em favor de WilMa Maria doS SaNtoS 
PIMENTEL, dependente do ex-segurado Jose Bonifacio de Barros Pimentel;
Processo n.º 53400-6/2017: Pensão civil consubstanciada na Portaria 
PS n.º 0864, de 27/05/2013, em favor de iracEMa PiNto da SilVa, 
dependente do ex-segurado Benedito Alves Cardoso;
Processo n.º 53628-2/2017: Pensão civil consubstanciada na Portaria 
PS n.º 3001, de 18/07/2012, em favor de JoÃo BEZErra PEdroZa, 
dependente da ex-segurada Maristela Mesquita Pedroza.
acÓrdÃo Nº. 61.437
(Processos n.ºs 53851-8/2019 e 50066-9/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de Servidores 
Temporários firmados entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – 
NaYMara do ValE ricartE da SilVa GUaJaJara e Maria raiMUNda 
araÚJo da coNcEiÇÃo fErNaNdES.
acÓrdÃo N.º 61.438
(Processos n.ºs 50757-3/2009 e 50292-9/2019)
assunto: aPoSENtadoria
requerente: iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 4º, inciso i, da resolução n.º 18.990, de 3 de abril de 2018, art. 290 do 
RITCE/PA e art. 485, IV, do Código de Processo Civil, extinguir, sem resolução do 
mérito, os processos que tratam dos atos de aposentadoria consubstanciados 
na Portaria n° 2105 de 01/08/2008, em favor de aNtÔNia Maria taVarES 
da SilVa, e na Portaria nº 1724 de 17/07/2013, em favor de fraNciSca 
oliVEira E coSta, em razão do falecimento dos interessados.
acÓrdÃo Nº. 61.439
(Processo nº 2016/50947-7)
assunto: rEforMa
requerente: iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos arts. 
34, inciso ii e parágrafo único c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de reforma consubstanciado 
na Portaria nº 521, de 13/01/2012, em favor do cabo PM ValdoNEZ 
fErNaNdES da SilVa diaS, pertencente ao efetivo do 7º BPM (redenção).
acÓrdÃo Nº. 61.440
(Processos nºs. 2019/53175-6)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal.
requerente:  fundação PÚBlica EStadUal HoSPital dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa.
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa tEiXEira.
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator com fundamento nos arts. 34, 
inciso i, parágrafo único e 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril 
de 2012: 1 - registrar, em caráter excepcional, o contrato de admissão de 
servidor temporário firmado entre a Fundação Hospital de Clínicas Gas-
par Viana e aNtoNio carloS SilVa dE aZEVEdo, aMaNada MoNtEiro 
corrEa, ElaNE MarcElE liMa dE oliVEira, lUciaNa SoUZa coElHo 
da SilVa, rafaEl ÂNGElo araÚJo, alda caroliNa frEitaS GUiMa-
rÃES dE SoUSa, daNiEl da coSta torrES, alYSSoN HENriQUE SilVa 
dE MElo, tHiaGo NaSciMENto rodriGUES e lUaNa ValÉria doS SaN-
toS BloiS. 2 – recomendar à fundação Hospital de clínicas Gaspar Viana 
que proceda a realização de concurso público, com a brevidade possível, 
levando em conta as restrições de caráter sanitário, pela ocorrência da 
pandemia.
acÓrdÃo N.º 61.441
(Processo n.º 50739-7/2017)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
4º, i, da resolução n.º 18.990, de 3 de abril de 2018, art. 290 do ritcE/
PA, e art. 485, IV, do Código de Processo Civil, extinguir, sem resolução 
do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, o processo que 
trata do registro do ato de pensão civil consubstanciado na Portaria PS 
n.º 1.532, de 01/08/2014, em favor de aStroGilda aNtÔNia SilVa, 
dependente do ex-segurado domingos ferreira da Silva, tendo em vista o 
falecimento da interessada.
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acÓrdÃo N.º 61.442
(Processo n.º 50965-0/2018)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de pensão civil 
consubstanciados nas Portarias PS n.ºs 877 e 878, de 02/10/2017, em 
favor de arMaNdo loPES Maia, dependente da ex-segurada Walcide 
almeida Valente.
acÓrdÃo N.º 61.443
(Processo n.º 51161-0/2020)
assunto: PENSÃo ESPEcial
requerente: SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c art. 35, da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão Especial, con-
substanciado no decreto n.º 793, de 28/05/2020, em favor de SHEila do 
roSário ViEira MENdoNÇa, alicE ViEira MENdoNÇa, NicolaS ViEira 
MENdoNÇa e tHoMaS ViEira MENdoNÇa, dependentes do cabo PM Sil-
ney ferreira Mendonça.
acÓrdÃo N.º 61.444
(Processos nºs 51758-4/2019 e 52258-4/2019)
assunto: rEforMa
requerente: iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº 81, de 
26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de reforma relativos aos 
processos abaixo identificados:
Processo nº 51758-4/2019: ato de reforma consubstanciado na Portaria 
nº 295 de 23/01/2019 em favor do 3º Sargento BM, EdiNElSoN SilVa 
SoUZa pertencente ao efetivo do comando Geral do corpo de Bombeiros 
Militar – (Belém).
Processo nº 52258-4/2019: ato de reforma consubstanciado na Portaria 
rE nº 3674, de 03/12/2018, em favor do Soldado PM, aNildo loPES 
daNtaS pertencente ao 1º Batalhão de Polícia Militar – 1º BPM (Belém).
acÓrdÃo N.º 61.445
  (Processo nº 2019/50436-7)
assunto: aPoSENtadoria
requerente:  iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caStro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, 
de 26 de abril de 2012, registrar o ato de aposentadoria consubstanciada 
na Portaria aP nº 1868, de 22/05/2018, em favor de MarGarEtH ElZa 
GoMES alBiNo riBEiro, na função de Especialista em Educação, classe 
ii, pertencente ao quadro efetivo na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.446
(Processo n.º 2017/53404-0)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caStro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012: 1- deferir o registro do ato de Pensão, consubstanciado na 
Portaria PS n.º 3071, de 27.07.2012, em favor de carlos alberto cavalheiro 
dos Santos, dependente do ex-segurado Maik Alves dos Santos; 2- Determinar 
ao instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará que proceda, por 
apostilamento, a retificação da data de falecimento do ex-segurado para 
ajustá-la a certidão de óbito, sem necessidade de retorno a este Tribunal.
acÓrdÃo N.º 61.447
(Processos n.ºs 50519-5/2011, 51006-0/2011 e 52281-0/2011)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão:  conselheiro odiloN iNácio tEiXEira (art. 
191, §3º, do ritcE-Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
nos arts. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de 
servidores concursados caMila diaS dE oliVEira, alVaro fraNciSco 
crUZ MarGalHo, iZolda dE fátiMa BraGa alBiM, cElEStE do ValE 
BoUtH, MarcElo aMaral tEiXEira, liliaN iZaBEl PaiXÃo BEZErra, 
JoSÉ carloS BarBoSa caValcaNtE, HEldEr corEcHa da SilVa, fa-
BiaNNE caBral PiNto, JoSÉ MiGUEl coSta dE BarroS, SiMoNE Maia 
da foNSEca SaNtoS, Maria MarGarEtH SaNtiaGo BittENcoUrt, aNa 
cláUdia SaNtoS dE JESUS, fraNciSca do aMParo PiNHEiro alVES 
SilVa, Maria caNdida BarBoSa VilaS BoaS, alBiNo dE SoUZa Maia 
filHo, lUciValdo carNEiro SoUSa, SaNdra Socorro taVarES dE 
SoUZa, iSaBEllE tatHiaNE SilVa rodriGUES, Maria rEGiNa PErEira 
XaViEr, MiriaM dE MoraiS foNtES, fraNciNEtE do Socorro Soa-
rES, roSiMarY NaZarÉ alMEida PiNHEiro, aNa daNiEla dE oliVEira 
liMa, Maria da lUZ SilVa, ricardo carloS ViaNa da coSta, aN-

tHoNY SaUl PiNHEiro MaGalHÃES, JoÃo PEdro caridadE da SilVa, 
aPolÔNio cÉlio PESSoa cardoSo, EdNa lÚcia da SilVa ModESto, 
JailSoN alVarENGa rodriGUES, odiNEa MartiNS doS SaNtoS, roSa 
dE fátiMa BatiSta PEdroZo, Maria SUEli dE SoUZa oliVEira, lUiZ 
carloS liMa dE lira, carloS alBErto fariaS do NaSciMENto, lEi-
la do Socorro SilVa SoUSa, tiaGo dE oliVEira ViEira, lEidiaNi 
dE JESUS riBEiro BatiSta, SolaNGE cardoSo MarQUES, Maria Edi-
roSa PiNHEiro diaS, rENata loUriNHo da SilVa, rENato aUGUSto 
rodriGUES BatiSta, VaNESSa coSta dE carValHo, PaUlo MaciEl 
da SilVa dUartE, lEidiaNE GoMES PErEira, ricardo fariaS PiNHEi-
ro, iNES MENdES GoNÇalVES, fláVia PatrÍcia PErEira doS SaNtoS, 
MarliSSoN EdSoN doS aNJoS da SilVa, criStiaNE GoMES doS SaN-
toS, aNtÔNio rEiNaldo SEtÚBal SoarES, ENilcE alVES dE liMa, 
rUBErNilSoN SilVa dE JESUS, PEdro PaUlo loBato MarQUES, ro-
driGo NEto loBato, VaNESSa rocHa riBEiro, aNdrÉ lUiS fraNco 
loPES, Jairo Brito dE lEÃo, ElK MENdES GoNÇalVES, GEraldo ro-
driGUES JÚNior, GaBriEl HaNS rEiS BraGa, MaNoEl dE ariMatÉia 
MoraiS taVarES, roldÃo JÚNior da SilVa BorGES, clESio BarBoSa 
dE oliVEira, carlito cardoSo alVES, JoÃo carloS MoNtEiro dE 
oliVEira, WilliaMY NEGrÃo dE aGUiar, carloS rafaEl dE SoUZa 
BraGa, odiValdo da rocHa rodriGUES, JoÃo Maria dE SoUZa, JoEl 
fErrEira da SilVa, MaUrÍcio JoSÉ SoUZa BENJaMiN, JorGE MarcElo 
dE Brito BEZErra, NaZarENo PErEira cordoVil, fraNciSco PErEi-
ra doS SaNtoS, roSiNaldo dE caStro MoNtEiro filHo, JociMar 
riBEiro da SilVa, GErlaNdES dE aZEVEdo oliVEira, JoSÉ PErEira 
SENa JÚNior, raiMUNdo JadSoN GalVÃo da SilVa, ElViS rocHa da 
SilVa, MarcoS SalES doS SaNtoS, PEdro cÍcEro MoNtEiro rodri-
GUES, MaUro lUiZ dE SoUZa oliVEira, MoiSÉS PiMENtEl da PaiXÃo, 
rafaEl dE SoUZa crUZ, Maria dE JESUS fErrEira dE fraNÇa, olGa 
Maria da coSta riBEiro, Maria Barata PiMENtEl, aUdilENE MEirE-
lES rodriGUES, daNiEl dE SoUSa daMaScENo, raiMUNdo NoNato 
Gioca PoMPEU, EdY carloS doS rEiS Gaia, JorGE ElioMar doS SaN-
toS MoNtEiro, MarloN da GaMa SaNcHES, roSiNaldo acácio da 
SilVa, GilciMar coSta doS SaNtoS, Márcio GUilHErME dE MoraES 
foNSEca, Maria dE fátiMa aNdrE rodriGUES, JEfErSoN GoNÇalVES 
dE oliVEira, racHEl torrES PaNtoJa, Jacira dE JESUS iVo ViEira, 
JoÃo MarcEliNo PaNtoJa rodriGUES, JoSÉ orlaNdo GaMBoa Ba-
tiSta, aNaiSE Patricia da SilVa NaSciMENto, EdilENE coNcEiÇÃo 
oliVEira SilVa, arNaldo cESar SilVa PErEira, JoSÉ Maria JUNior 
SaNta Maria afoNSo, JocENilda doS SaNtoS liMa, Maria dE loUr-
dES SaNtoS, dario SoUSa doS SaNtoS, ValdENia da SilVa BoiBa, 
doralicE SaNtoS GalVÃo, rEGia Maria frEitaS da SilVa, MoiSES 
raBElo fEitoSa, alaN lEoNardo oliVEira fErrEira, JoiSE KElY 
doS SaNtoS triNdadE, WaldiNEi rodriGUES PaNtoJa, roSiValdo 
BorGES PaNtoJa, BENEdito ViaNa da SilVa filHo, criStiNa Mar-
cEliNo da SilVa, Maria Socorro liMa SaNtiaGo, roSEMiro loPES 
doS SaNtoS, aNtÔNia criStiNa PiaNi taVarES, SilVaNa SoarES dE 
aNdradE, JoSiNaldo PirES BarroSo, MarilENE ValENtE diaS, MaG-
No raMoS loPES da coSta, Maria do Socorro VaSco BarBoSa, 
iVaNilSoN SaNtaNa faVacHo, HEldEr PErEira GoMES, ElaNE criSti-
Na tEiXEira corrEa, GláUcio HENriQUE dE liMa fiGUEirEdo, Nádia 
cUNHa crUZ, lYdiaNE rodriGUES dE aMoriM, EdVaNE GoNÇalVES 
BarBoSa, aNa rita Portal SEaBra, dJalMa SaNtoS dE frEitaS tEi-
XEira JUNior, idaGNa SoUSa cordEiro, PatrÍcia BarBoSa liMa, 
JoSÉ adalBErto liMa Brito, BEatriZ dE alENcar SaNtaNa, HÉlio 
EMaNUEl aVEliNo BUrGoS, SHUEllEN SilVa da SilVa, roSENilcE doS 
PaSSoS PiMENtEl, aNtoNio claUdio BorGES dE HolaNda, iNaldo 
aZEVEdo da SilVa, GiVaNildo da coNcEiÇÃo SilVa, frEdSoN da Sil-
Va BENtES, EdMUNdo corrÊa filHo, dElEoN alEXaNdrE da SilVa, 
tHiaGo JEffErSoN PErEira da coNcEiÇÃo, daNiEl BErG oliVEira 
rocHa, JoSÉ roBErto riBEiro MatoS, roSiNda do Socorro PiN-
to fErrEira, MarlÚcia fariaS dE aSSUNÇÃo, ElciaNE doS SaNtoS 
coSta, tÂNia dE JESUS GoMES MartiNS, ocilÉia dE oliVEira fEr-
rEira, fáBio doS SaNtoS aNtUNES, PriScila da SilVa liMa, lUciaNa 
SaNtoS da SilVa, cláUdia do Socorro loBato cardoSo, SilVia 
lEtÍcia PiNHEiro da SilVa, JoÃo NaZarENo PaNtoJa corrÊa, Mar-
cilENE PaNtoJa coNtENtE, Nádia do Socorro SoarES dE SoUZa, 
JoSiaNE carValHo MacHado, MarilENE dE JESUS PiNHEiro Baia, Gi-
ZEllE SENa VilHENa, aNGElENa rodriGUES cariPUNa, JorGE fáBio 
BatiSta MariNHo, rENilda da SilVa carValHo, GEaNE MEirElES dE 
MaGalHÃES, roBErto rodriGUES BarBoSa, fraNcioNEi da coSta 
rodriGUES, cid fErrEira Prado dE carValHo, iVoNEidE NEVES dE 
oliVEira, HEYdE GoMES dE MoUra, JoSÉ MarcElo aNdradE fEr-
rEira, GildEVaNE fEitoSa da SilVa, raiMUNdo NaZarENo alMEida 
corrEa e WENdEr dE caStro MoNtEiro, aprovados em concursados 
público realizado pela Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.448
(Processo n.º 50279-5/2016)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: fUNdaÇÃo dE atENdiMENto SocioEdUcatiVo do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (art. 191, §3º, do ritcE-Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento no 
art. 4º, inciso ii, da resolução n.º 18.990, de 3 de abril de 2018, art. 290 do 
RITCE/PA, e no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, extinguir, sem reso-
lução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, o processo que 
trata do registro dos Atos de Admissão de Servidores Temporários firmados 
entre a fUNdaÇÃo dE atENdiMENto SocioEdUcatiVo do Pará – oSVal-
do SilVa MoraES filHo, MaNoEl doS SaNtoS PErEira, cElSo ViEira 
doS aNJoS, MaUro dE JESUS PErEira loPES, MarcoS aNdrE PaiVa dE 
SoUZa, BrUNo aNdrE SarMENto da SilVa e JoSE MarloN ViaNa alMEi-
DA, haja vista o exaurimento dos efeitos financeiros.
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acÓrdÃo N.º 61.449
(Processos n.ºs 53003-9/2019, 53008-3/2019, 53026-5/2019 e 
53044-7/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caStro riBEiro 
(§3º do art. 191 do ritcE/Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão 
de Pessoal em favor de MarcoS aNtoNio dUartE da SilVa, roMUlo 
MoraES MoUtiNHo, daYaNNE NicollE rocHa dE carValHo, roBSoN 
NaZarENo BarBoSa dE aGUiar, fraNco dEYViS liMa dE SENa, JES-
Sica riBEiro aNdradE, roBSoN da SilVa NUNES, PEdro SErGio da 
SilVEira, rENato MoraES da SilVa, PatricK loPES MartiNS, MiKE 
JHoNataN diaS loPES, fraNciSco GEaN da SilVa ricardo, diEGo 
MaGNo loPES, aNdrE JUNior fErrEira coSta, SaMY dE SoUSa loU-
rENÇo, rodriGo coSta aNdradE, JoÃo QUEMEl lira JUNior, GilSoN 
afoNSo dE MEdEiroS liMa, HEliaNE do Socorro PiEdadE dE MoU-
ra, aNGElica lUiSa doS SaNtoS PaStaNa, KEciENi NUNES da SilVa, 
alESSaNdra criStiNa Gaia BaStoS, iSa Karla da rocHa fErrEira 
lEitE, JorGE oScar SaNtoS MiraNda, MaUriZaN alVES dE aNdra-
dE, dHiEGo toUrÃo PErEira, alESSaNdra da SilVa loBato, PEdro 
fErrEira da SilVa NEto, clEitoN loPES caBral, JaMillE fErrEira 
GUiMarÃES, clEBEr VaScoNcEloS oliVEira, MarcEllE PErES da Sil-
Va, roGErio liMa doS SaNtoS, iVaNdErSoN BaNdEira da SilVa e 
MatHiaS dE SoUZa MartiNS, aprovados em concurso público realizado 
pela SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo.
acÓrdÃo N.º 61.450
(Processos n.ºs 52232-6/2010, 50534-4/2011, 50728-1/2011 e 
50865-9/2011)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro NElSoN lUiZ tEiXEira cHaVES 
(art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por 
unanimidade, nos termos da proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei comple-
mentar n.º 81, de 26 de abril de 2012 deferir o registro dos atos de admis-
são de Servidores concursados, dailSoN BraBo BraBo, JoSÉ rUfiNo 
PitaGoraS MartiNS do carMo, MarcUS ViNiciUS doS rEiS, SilVio 
fErrEira rodriGUES, adY alBErto da SilVa, aNtÂNio MarcElo ViEi-
ra SilVa, HElENo MaScarENHaS d’oliVEira, MarcElo NaZarÉ Ma-
cHado MaGNo, roSário da coNcEiÇÃo PaNtoJa da SilVa, tatiaNa 
dE caSSia liMa dE QUEiroZ, lEoNardo da SilVa torii, SaNdra rE-
GiNa alVES tEiXEira, Natalia da SilVa foNSEca, KlEYSEaNNE Pi-
NHEiro loPES, raiMUNdo coSta dE oliVEira, ElMEr corrEa dE al-
MEida, SidNEY foNSEca da SilVa, JoElMa Maria MiraNda SaNtaNa, 
ElKY KlEiNlEiN liNS, Jair JoSÉ MElo dE SaNtaNa, GiZElE dE MoUra 
fErrEira, lUiZ otaVio diaS alVES, SiMoNE doS SaNtoS MEirElES, 
aNdrE SaNtoS dE fraNÇa, JoSÉ MarcoS iSraEl dE fraNÇa, GEorGE 
aNdErSoN MacEdo caStra, SaNdrEo PErEira SErrÃo, JoSÉ GEral-
do NUNES, clEitoN fErrEira da SilVa, roNaldo alBErto GaMES 
doS SaNtoS, JoSÉ Maria dE MElo NEGrÃo NEto, PatrÍcia cHaVES 
MoUra, MaKoY SaNtoS da SilVa, JUScElEN alVES dE SoUSa, JaNoti-
lia KoUdEla, Maria carMElia NEVES GoMES, taiaNara fiGUEira ca-
MiNHa, MoNica SElENE frEitaS GoNÇalVES, claUcilENE fraNÇa rU-
fiNo, fraNciSco claUdio cota carValHo, JaNaiNa Maria caMPoS 
SalES dE MoraES, Maria aUXiliadora doS SaNtoS JESUS, Maria 
aUGUSta MatoS cErcaSiN, roBErta MaciEl fErrEira, lidlaNE Ma-
ria faVacHo cEZar, aNdrE lUiZ carValHo BraGa, daNiElSoN coSta 
dE lEÃo, EdSoN lUiZ SalVa corri, alMir dE oliVEira MoraES, Mar-
cia QUarESMa rodriGUES, artUr cEZar alcES da Sila, GEiSa tai-
ZES PErEira rodriGUES, JoÃo WalNEY fariaS NUNES, PaUlo SENa 
loPES, rodriGo NUNES PEdrEira, ciNEZia PiNa dE liMa, Maria do-
rEti da SilVa cHaVES, riSolaNdia do Socorro da SilVa GUErrEi-
ro, iriSlEidE NErES dE oliVEira, JaQUEliNE do carMo MorEira, 
MaX alEcSaNdEr crUZ coSta, clEYtoN liMa dE VilHENa, carloS 
EdUardo coSta lEal, ErlaNdSoN tEiXEira dE SoUZa, Maria JUlia 
dE SoUSa GoNÇalVES, ciNtYa cordoVil rodriGUES, EdiclEia oli-
VEira loPES, Maria lUcia JaQUES dE liMa, ÂNGEla PErEira MadEi-
ro, aNtÂNia Soraia MoraES dE SoUZa, SaNdra MacEdo dE JESUS, 
ValcENir fErrEira MENdES, raiMUNda EUciaNE SilVa da SilVa, aN-
tÔNia clEidE oliVEira do carMo, aNGEla Maria cordEiro, JoSYa-
NE roBErta cHUMBEr cordEiro, aNtÔNio alBErto VEraS dE MoU-
ra, clEidiaNE liMa fErrEira, GilMara SilVa tElES, aNtÔNia GoN-
ÇalVES GoMES, aNtÂNia aNdrEia NUNES XaViEr, Maria SiQUEira da 
SilVa, GirlENE MaXiMiaNo dE oliVEira, Maria iZENi da SilVa cor-
dEiro, roNEY PiNHEiro dE SENa, adoNiaS taVarES GalVÃo, adail-
toN GoMES doS SaNtoS, dEYViSoN carloS da SirVa PiNto, EdiEl-
SoN GoMES rÊGo, KrEPYSoN roMUlo riBEiro dE liMa, MaNoEl tra-
VaSSoS doS SaNtoS, EVaNdro da SilVa BarraS, aldEMir oliVEira 
dE HolaNda, GilBErto fariaS doS SaNtoS, fraNciSco HENriQUE 
BEZErra doS SaNtoS, aNtÔNia da foNSEca SilVa, JaSiMar BrUNo 
cHaVES BarraS, SEBaStiÃo rUBENS GoMES da SilVa, JoSÉ ElENil-
toN dE SoUSa SoarES, MarcoS cEZar alVES da crUZ, MElQUiSoN 
PaNtoJa doS SaNtoS, JHEfSoN diaS fariaS, Jairo do Socorro doS 
SaNtoS da coSta, diValdo JUNior doS PaSSoS doS SaNtoS, NaZa-
rENo ValENtE cUNHa, lEidNa PiNHEiro PacHEco, lUcElia daNiElE 

MaciEl da SilVa, roSE MEirE XaViEr fErrEira, GEiSa taiZES PErEi-
ra rodriGUES, VilMa dE NaZarÉ oliVEira SaNtiaGo, EliZaBEtE 
MoNtEiro SaNtaNa, lEoNilda Maria liMa dE QUEiroZ, lUciVaNE 
doS SaNtoS cardoSo, lUciMar GUiMarÃES oliVEira SilVa, alEGria 
MiraNda loPES, EliElSoN doS SaNtoS PErEira, lEaNdro alVES 
liMa, JoSUÉ da coSta BorGES, EdilEdo SoUSa oliVEira, NiltoN 
SaNtoS liMa, JEaN GoNÇalVES dE alMEida, lUiZ Mario dE MElo E 
SilVa, JEaN do ESPÍrito SaNto SoUSa BEcKMaM, MatiaS NErY SilVa 
JUNior, MaNoEl MarcoS BorGES GUEdES doS SaNtoS, JoEl da coS-
ta BorGES, JEaN carloS coSta MoraiS, faBio lUiS araÚJo aNdra-
dE, JafE MiraNda dUartE, rENEr dE JESUS Barata, JoHNNY cErEJa 
loBo, fraNciSco dE PaUla cUNHa, criStiNo dE oliVEira SilVa, al-
cidES PErEira dE SoUZa, JoSÉ roSiValdo fiEl SoUSa, JoSÉ alBErto 
BarrEto doS SaNtoS, MarcoS MENdES GoNÇalVES, lUiZ JoSÉ NU-
NES dE aMoriM JUNior, MiltoN GoMES dE oliVEira, carloS EdUar-
do oliVEira fEliZardo, WaldEcY alVES MENdoNÇa da GaMa, Moi-
SES fErrEira dE SoUSa, Marcio aNdrÉ NaSciMENto doS SaNtoS, 
JoSÉ BrUNo coNcEiÇÃo alVES, JESSE BUcioli NoVaES, SaYMoN da 
SilVa BarroS, Jair VarGaS da SilVa, EVaNdro BorGES riBEiro, Er-
laN BarBoSa BEZErra, orlaNdo dE fiGUEirEdo JUNior, dENilSoN 
GoMES fErrEira, BrENo NaSciMENto dE SoUSa, clEBSoN aNtÔNio 
da SilVa, JEoVaNE GoNÇalVES fErrEira, fraNciValdo BraBo alVES, 
MarcElo rEiS SENa, JoSÉ adilSoN VarGNEr, KilVio EStEVaM JaciN-
to, lEidiNaldo cordoVil doS SaNtoS, ValdiNEi riBEiro, fladiMir 
da SilVa coSta, HElioMar da coNcEiÇÃo alVES, aNtÔNio EdSoN 
doS SaNtoS SilVa, HEGo HENriQUE BarBoSa cUStodio, EMMaNUEl 
PaNtoJa daMaScENo, JoSÉ alBEaN SaNtoS dE liMa, EMErSoN frEi-
taS da cUNHa, MarcElo SilVa torrES, tarcio NEi fariaS riBEiro, 
GEoVaNi GoNÇalVES fariaS, alci XaViEr ViEira, JoSÉ oliVEira fEr-
rEira, aNa criStiNa MoNtEiro SilVa, odair JoSÉ PiNHEiro MacHa-
do, roNald HErBEtY BatiSta rEiS, EltoN lEai BraNdÃo, arliSoN 
BEZErra caStra, JEaN cordoVil da SilVa, JaNE KEli PErEira SaNta-
Na, GEraldo MiraNda MorEira, fraNciValdo JoSÉ da coNcEiÇÃo 
MaNdES, lUciaNa alENcar oliVEira, Maria MarY MEdEiroS loU-
GoN, aNdErSoN SoUSa PratES, EdiVaNia coElHo SaNtoS, roSiaNE 
aMoriM dE caStro, ricardo EdUardo dE frEitaS Maia, aida BraSil 
araUJo, WaldiNEY SaNdro MariNHo VElaSco, JorGE lUcio fErrEi-
ra da SilVa, rENato BarrEto dE SaNtaNa, Maria roSilENE alBU-
QUErQUE crUZ, lEoNEidE araUJo BilHar, lUciNEidE da coNcEiÇÃo 
alVES, Maria dE fátiMa liMa JardiNa, roMÉrio rodriGUES oNEti, 
rafaEl da rocHa aBrEU, alESSaNdra NaSciMENto da SilVa, dEUri-
lENE laMa MarfiNS, JaNdira oliVEira da SilVa, JocaSta fEitoZa dE 
liMa, PatrÍcia dE aBrEU araÚJo, Márcia NUNES frEitaS, JESSÉ da 
SilVEira lEitE, cirlEN do cÉU rodriGUES traVaSSoS SilVa, Maria 
aParEcida doS aNJoS MatoS, lEcYaNE loPES cUNHa, racQUEliNE 
GoNÇalVES rodriGUES, fraNciSca SilVaNa dE oliVEira fErNaN-
dES, fraNciSco Nildo SilVEira BENto, tatilENE NoGUEira doS PaS-
SoS, fraNciSco oltEN GoUVEia Porto NEto, rodriGo da SilVa fEr-
rEira, adriaNo cardoSo doS SaNtoS, EliENaY fErNaNdES MENdES, 
Maria iVaNilSa coUtiNHo doS SaNtoS, roSaliNa MaGNo da coN-
cEiÇÃo, roSilENE BEZErra dE alMEida, fraNcilENE KaMila lUZ da 
SilVa, roSiaNE XaViEr dE aBrEU, Maria dE NaZarÉ alcÂNtara lEal, 
fraNcilENE oliVEira PErEira, Maria BErtoliNa BorGaS taVarES, 
iVaNilZE MalcHEr dE oliVEira, fraNciSca SaNtoS da SilVa, EliEl-
SoN foNSEca doS SaNtoS, JUditH MariaNa Mota fErrEira, EdiaNNE 
do Socorro SiQUEira da SilVa, aNtÔNio MarcoS dE oliVEira GoN-
ÇalVES, JaQUEliNE NaSciMENto rocHa, PatrÍcia dE fiGUEirEdo ro-
driGUES, PaUla PatrÍcia carNEiro dE fariaS, JaciElZa faVacHo 
cHaGaS, otoNiEl coSta doS aNJoS, JoSiaNY dE cáSSia SoUSa fEr-
rEira, HElito lUiS SilVa dE SoUSa, WilliaME MartiNS dE MoUra, 
lEdY JaNE diaS MoNtEiro, SElMa Maria doS aNJoS PiNHEiro, láZa-
ro taVarES SaNtoS, EliEldEr do carMo PErEira, cHEZaN GoMES 
MoUra, MESSiaS da SilVa SENa, ValdoMiro daNtaS MElo, JoSÉ fEr-
NaNdES doS SaNtoS corrEa, raQUEl dE oliVEira MartiNS, PaUlo 
cESar MiraNda PiNto, dEdSoN Brita dE SoUZa, JEZiEl coNcEPÇÃo 
BatiSta, Maria iSaBEl loPES SoUZa, JUciaNi SilVa SaNtoS, SEBaS-
tiÃo tEodoro MiraNda corrEa, aNdrEa criStiNa coSta dE Mora-
ES, EdUardo MoNtEiro cUNHa, crYStiEllY SilVa PalHEta, clEaNE 
da SalVa GoNÇalVES, crEUZa dE NaZarÉ SaNtoS fartE, adriaNa do 
Socorro dE frEitaS PaZ, fraNciElY da SilVa SoUSa, claUdia lUZia 
BarBoSa do NaSciMENto, rEGiaNE dE SoUZa PaNtoJa, Maria aNtÔ-
Nia dE MElo SoUSa, MarcElo aMaral da SilVa, JoSEclEidE dE frEi-
taS diaS coNdE, JoSEfa Maria Maia loPES, iSaac doS SaNtoS da-
MaScENo, NEYlla aNUNciaÇÃo dE SoUZa, cilENE da SilVa frEitaS 
cÂNdido, ariaNE MoNtEiro BarBoSa, aNtÔNia cHaGaS dE oliVEira, 
NElcilENE GoÉS fErrEira, Maria HElENa cYPriaNo dE aSSiS, Eli-
VaNUSa dE JESUS liMa, EdiMilSoN alVES liMa, lUciaNa ViaNa Go-
MES, EdilEUSa SoUSa oliVEira, SilVia alVES fEliZardo, MÔNica 
SaNtoS da SilVa taVarES, roSalY ViaNa da SilVa, Maria dE ri-
BaMar fUrtado, EUVaNi BarBoSa da SilVa E SilVa, KEllY fErrEira 
coSta, claUdEtE NUNES dE SoUSa, rEGiaNE PatrÍcia da SilVa SoU-
Za, NaÍS SoarES ModESto, aUricEli MarGarida GoUVÊa fErrEira, 
SildEtE NaZarÉ cordEiro da crUZ, fErNaNdo alEX raiol dE SoU-
Za, EUZaliNa da SilVa fErrÃo, NataNaEl oliVEira doS SaNtoS, 
Márcio roBErto GoNÇalVES SiQUEira, NilSoN corrÊa daMaScENo, 
Marcio lUciaNo PirES SaNtoS, SHEila PatrÍcia araÚJo dE QUEi-
roZ, claUdia EliSa GoMES PaNtoJa, roSiVaNa aMaral Baia, arY 
JErrY ViEGaS da SilVa, aNGEliNo GoMES fErrEira JUNior, Katia 
BarBara da SilVa SaNtoS, HitoMi NoGUcHi, SÉrGio dE JESUS al-
VES, fraNciSco odaK da crUZ PaiVa, roZaNa fraNciSca rodri-
GUES dE BarroS, HElBErtH doUGlaS daS NEVES PaES, lENita ViEira 
MElo, WaNdErSoN caValcaNtE fErrEira, SilVia do Socorro MoN-
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tEiro BaStoS, EdiaNa BarBoSa da coSta, roSiMErY PaUla dE oli-
VEira, MoNica da coSta BEllo diNiZ, MaX EliNaldo ViaNa dE SoU-
Za, JoNaS do carMo PaScHoaliN, caNdicE GraciaNE do Socorro 
crUZ dE Brito SaNtoS, KlEBSoN da SilVa alMEida, JoSYaNE carVa-
lHo dE oliVEira, liliaN dE NaZarÉ MiraNda MoNtEiro, raiMUNda 
SiNtHia dE liMa BraGa, claUdEtE rodriGUES lEitE, raiMUNda 
adriaNa dE SoUSa loBato, PaUliNa aMaral liMa, lUciaNa PaUla 
SaNtoS, WaNdo WiliaM SilVa liSBoa, VaNESSa friStaS diNiZ, So-
corro dE fátiMa NarciSo corPES, alESSaNdra dE alMEida SoUZa, 
aiaNa criStiNa PaNtoJa dE oliVEira, cYNtHia caMPoS da rocHa, 
diVaNi fErrEira MUriBEca, EdilZE tEiXEira raMoS, fraNciSco dE 
aSSiS lEMoS, JaNdaia aUGUSta liMa taVarES, JoSiaNa rEGo fErrEi-
ra, roGErio fErrEira da SilVa, doUGlaS roNNaN corrEa filGUEi-
raS, JadilSoN GoMES da SilVEira, EMir rocHa da coNcEiÇÃo, PE-
dro PaUlo diaS Bordalo filHo, lUciaNo aNdradE dE SoUZa, EriKa 
PatrÍcia NEGrÃo da SilVa, aUGUSto daYViSoN PaiVa coSta, darliN 
JoSÉ rEiS da coSta, JESSE liMa PiNHEiro, aprovados em concurso 
público realizado pela Secretaria do Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 61.451
(Processos nºs 2012/50549-6, 2012/51586-4, 2019/50140-5, 
2019/51750-7,2019/52070-5, 2019/52250-7 e 2019/53694-2)
assunto: rEforMa
requerente: iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador de decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (art.191, § 3°, do regimento interno). acordaM os conselheiros 
do tribunal de contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos da 
Proposta de decisão do relator, com fundamento nos arts. 34, inciso ii, 
parágrafo único e 35 da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, 
deferir os registros dos atos de reformas abaixo discriminados:
Processo nº 2012/50549-6- reforma consubstanciada na Portaria nº 
1188, de 10/05/2011, em favor do cabo PM aNÚBio SoUSa GUiMarÃES, 
pertencente ao efetivo do 19º BPM (Paragominas);
Processo nº 2012/51586-4 - reforma consubstanciada na Portaria rE nº 
3237, de 03/11/2008, em favor do Oficial PM ABÍLIO PEREIRA MARQUES 
JÚNIOR, pertencente ao efetivo da APM;
Processo nº 2019/50140-5 - reforma consubstanciada na Portaria rE 
nº 1910, de 24/05/2018, em favor do 3º Sargento PM carloS dE liMa 
COSTA, pertencente ao quadro de inativos da Corporação do 20º BPM;
Processo nº 2019/51750-7- reforma consubstanciada na Portaria rE 
nº 83, de 15/01/2019, em favor do cabo PM ÂNGElo aUGUSto da lUZ 
GOMES, pertencente ao efetivo do 24º BPM (Belém);
Processo nº 2019/52070-5- reforma consubstanciada na Portaria nº 
3612, de 05/12/2018, em favor do cabo PM SilVio cláUdio ViEira da 
SILVA, pertencente ao efetivo do 32º BPM (Cametá);
Processo nº 2019/52250-7- reforma consubstanciada na Portaria rE 
nº 108, de 15/01/2019, em favor do cabo PM alcY riBEiro da SilVa, 
pertencente ao efetivo do 4º BPM (Marabá);
Processo nº 2019/53694-2- reforma consubstanciada na Portaria rE nº 
1001, de 11/04/2019, em favor do 2º Sargento PM MaNoEl do carMo 
doS PaSSoS XaViEr, pertencente ao quadro de inativos da PMPa.
acÓrdÃo Nº. 61.452
(Processos nºs. 2019/52984-5, 2019/53036-7, 2019/53086-6, 
2019/53004-0, 2019/53010-8 e 2020/50343-0)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: Secretaria de Estado de Educação
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa tEiXEira (art. 191, 
§ 2º, do ritcE-Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar nº. 
81, de 26 de abril de 2012: 1- deferir o registro dos atos de admissão de 
Pessoal em favor de alexandre Valente Moreira donato, Jose luiz terce-
ros Sirotheau, Priscila de cassia freitas de Souza, augusto cezar freitas 
de Holanda, rosana Sumiya Gurgel, ana Karolina ferreira correa, Sabrina 
cristina Joaquina dos Santos, Edielson Silva dos reis, Heriberto da Silva 
Galvao Junior, rosa da Ponte Santos, luan figueiredo correa, lucas car-
doso conceiÇÃo, renerson rennee Malato de Souza, fabio de Jesus lobo 
da costa, Madson SanchesB brabo, adriano Maues Moraes, rogerio Soa-
res leite, rosiane gomes Brito, Jonildo albuquerque de .jesus, Gilvandro 
oliveira de Queiroz Junior, josimar olavo dantas, Eliene Pereira da Silva, 
danuzia Marjorye Santos de araujo, Pricila caroline Souza da conceiÇÃo 
de castro, tatiana cavalcante fabem, tatiane cerqueira oliveira, fabiane 
Silva ferreira, Edivan Pereira dos Santos, Vanessa Maciel Silva, tatiane 
da luz ferreira, andre do Socorro Portilho Baia, lindolfo charles chaves 
Monteiro, jair carneiro da Silva, alberto allan bezerra ribeiro, antonio mar-
cos antunes vieira, adriano soares da silva, philipe Martins alves, arthur 
Martins cecim, lilian Gabriela rodrigues lobato, Monica Moraes de andrade, 
andreici Marcela araujo de oliveira, Maria aleciane Gomes teles, rafael 
lino correa ferreira, Edyr Batista de oliveira Junior, tony Welliton da Silva 
Vilhena, Mario de oliveira Gouvea, Sonia Maria do rosário aleixo laranjei-
ra, Keyla rejane avelar araujo, Murilo cristo figueira, Soraia Veloso castro, 
daylton diego Bentes costa, diego Marcos Pereira da costa, Karina freitas 
Teofilo da silva, Ordoenia Chaves Lima, Orisvaldo De Souza Fernandes, Lu-
dmila Mello da Silva, claudio Guimarães de paula, Maria rafaelle Siqueira 
do Nascimento, camila do Socorro aranha dos reis e elane cristina Barbo-
sa da Silva, aprovados em concurso público realizado pela SEcrEtaria dE 
EStado dE SaÚdE PÚBlica. 2- recomendar a SEdUc para que observe a 
adequada divisão no sistema eletrônico desta corte de contas, conforme 
determina o art. 3º da resolução nº 19.070/2018 tcE/Pa, tendo em vista 
prevenir o eventual prejuízo pela falta de documentos essenciais.

acÓrdÃo N.º 61.453
(Processos n.ºs 50672-3/2020 e 50998-0/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (art. 191, §3º, do ritcE-Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
nos arts. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir, em caráter excepcional, o registro 
dos atos de admissão de servidores temporários firmados entre a FUNDA-
ÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, aNa criStiNa MarQUES 
alVES, iSaBEla MariaNa taVarES, Victor MatHEUS SilVa MaUÉS, 
ElENilSoN fErrEira dE MoraiS, aUriaNE criStiNE GoMES SoUZa, 
JoSE PaUlo doS SaNtoS MoraES, rodriGo SarMENto ViEira, SaN-
dro coSta fUrtado, MartiNHo fariaS doS rEiS JUNior, aNtoNia 
do Socorro SaNtoS dE oliVEira e MoNica MarQUES fiGUEirEdo.
acÓrdÃo N.º 61.454
(Processos n.ºs 50249-0/2009 e 52423-0/2019)
assunto: aPoSENtadoriaS
requerente: iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira (art. 191, 
§3°, do ritcE-Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 4º, inciso i, da resolução n.º 18.990, de 3 de abril de 2018, art. 
290 do RITCE/PA, e art. 485, IV, do Código de Processo Civil, extinguir, 
sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, os 
processos abaixo identificados:
Processo n.º 50249-0/2009: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 2725, de 29/08/2008, em favor de NEli roSa da SilVa, no cargo 
de Cozinheira, 3-C, lotada na Secretaria de Estado de Transportes;
Processo n.º 52423-0/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 1232, de 09/06/2014, em favor de Maria lUiZa SaNtoS doS 
SANTOS, no cargo de escrevente datilógrafa, referência III, lotada na 
Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.455
(Processos n.ºs 50658-0/2012 e 51252-7/2012)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caStro riBEiro 
(§3º do art.191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com funda-
mento no art. 34, inciso i, parágrafo único e 35 da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admis-
são de Pessoal em favor de JoSiaNE XaViEr da coSta, MoZEaNE Bor-
GES da SilVa torrES, MarcUS ViNiciUS GoMES da coSta, BrUNo 
lEoNardo coSta dE alMEida, aldEVaNY NoNato loPES, fErNaNdo 
JUlio dE oliVEira PErEira, claUdia HElENa da coSta SilVa, SEr-
Gio aNdrE SoarES dE oliVEira, dioGo BElo da SilVa, HElio BrE-
No PaNtoJa do carMo, ValdENiSE fErrEira araUJo, roSiloUrdES 
SarGES da SilVa, JaSPEr NoGUEira tUraN, Maria aNEZia aMoriM 
dE MiraNda, roNaldo da SilVa cardoSo, MaNoEl da coNcEiÇÃo 
MoraES JUNior, lUiS rodolfo da SilVa MoUra, alBENita riBEiro 
doS SaNtoS, JErÔNiMo BotElHo MalcHEr JUNior, raMariNildo Mo-
raES, PaUlo da coSta aMaral, MarGarEtH dE SoUZa fiGUEirEdo, 
roSElY doS SaNtoS fariaS, JoÃo JUlio BatiSta MoNtEiro, claUdia 
Patricia PardaUil dUEr, Maria dE NaZarÉ PaNtoJa dE liMa, JoÃo 
doS SaNtoS dE BarroS, clEBEr MENdES do NaSciMENto, faBricio 
QUarESMa doS SaNtoS, dalGliSH GoMES dE oliVEira, HENriQUE 
MacHado lEal dE carValHo, iVaNEtE PiNto PErEira, NUBi Maria 
oliVEira da SilVa, clEdSoN SaNtoS fErrEira, JoaNa rita BraGa do 
NaSciMENto, rUtH SilVa laMEira, EdNaldo fiGUEirEdo doS SaN-
toS, daYaNY dE NaZarÉ da SilVa loPES, EdEr da coSta PaNtoJa, 
doMiNGoS QUarESMa dE VilHENa NEto, claUdiNEi SaNtoS SoUZa, 
NicElEia MUriBEca da crUZ, rEGiaNY criStiNa MoNtEiro da ro-
cHa, tErEZiNHa do Socorro rodriGUES da SilVa, Maria JacilEia 
GaSPar dE SoUSa, NiValdo riBEiro JaciNto PErEira, Maria aParE-
cida fraNcioZi, EllEN NaZarÉ da SilVa PiNHEiro, lENi doS SaNtoS 
frEitaS, taNia dE aZEVEdo MartiNS, Maria da GlÓria BaSilio dE 
QUEiroZ, EliElZa da SilVa rodriGUES, PaUlo HENriQUE doS SaN-
toS fErrEira, raiMUNda HElENa fErNaNdES PirES crUZ, MarcElo 
loPES NEVES, MarcoS aNtÔNio SilVa, Maria iVoNiSE alVES dE fa-
riaS, EliZaBEtE oliVEira PaZ SaNtoS, QUEila alVES MENdES, ladY 
NaZarEtH PiNa fErrEira, JacoB EdSoN dE MoUra SoUZa, iriSMar 
daS cHaGaS SaNtoS, fraNciSco claUdEcir fErNaNdES dE frEitaS, 
raiMUNdo aMilSoN dE SoUSa PiNHEiro, Natalia dE PaUla oliVEira 
dE aNdradE, faBio JUNior caStro da SilVa, MaNUEl doMiNGoS oli-
VEira da cUNHa, PÂMEla coSta da SilVa, NorMa criStiNa SoUZa dE 
alMEida, rita dE caSSia BaStoS SilVa, ValdirENE BarBoSa VEiGa, 
VaNdErlY fErNaNdES BorGES, Patricia PolGa, oSValdo da SilVa 
VaScoNcEloS, EliaNi GalVÃo fErrEira, lEila criStiNa carValHo 
Garcia, Maria do Socorro SoUSa PaSSoS, EdEr claY araUJo dE 
SoUSa, caSSia EliaNa liMa cardoSo, aGEU lEÃo dE SoUZa, MaUra 
tElMa ValENtE dE MatoS, BENEdita fErrEira da SilVa, idailZa Sil-
Va da SilVa, Erica dE KaSSia liMa SaraiVa, Maria rEGiNa fErrEira 
da SilVa, GlEidSoN Haroldo MoNtEiro da coNcEiÇÃo, VEra lUcia 
da SilVa HolaNda, adaElSoN SoUZa doS SaNtoS, ENY criStiNa Pi-
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rES fErNaNdES, aila Maria dE SoUZa daMaScENo, iVEtE frEitaS 
fiGUEirEdo, GlEUBaNY da PaiXÃo lacErda, Maria aMalia liMa d’al-
BUQUErQUE taVarES, Maria do cÉU SoUSa MartiNS, aNa KariNa da 
SilVa MacHado, SiMoNE criStiNa falcÃo do NaSciMENto, ciNEllE 
Maria dE araUJo cordEiro, talMEriNa dE JESUS doS SaNtoS NE-
VES, faBio SErGio frEirE raMoS, Marcia MariaNa MoNtEiro Bar-
BoSa e claUdia HElENa dE SoUZa VilHENa, aprovados em concurso 
público realizado pela Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.456
(Processo n.º 54846-4/2019)
assunto: aPoSENtadoria
requerente: triBUNal dE JUStiÇa do EStado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão:  conselheiro NElSoN lUiZ tEiXEira cHaVES 
(art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato 
de aposentadoria consubstanciado na Portaria nº 5479, de 19/11/2019, 
em favor de aMilSoN MartiNS da roSa, no cargo de analista Judiciário, 
classe/padrão B10ctaJ, do tribunal de Justiça do Estado do Pará.
acÓrdÃo Nº. 61.457
(Processos nºs. 2010/52065-9, 2010/52330-7 e 2010/52475-1)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal coNcUrSado
requerente: SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE PÚBlica
relator: conselheiro NElSoN lUiZ tEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de Pessoal em favor 
de amiraldo PerEs, Suely Gonçalves Neves Braga, Bárbara de oliveira Pe-
reira aquino, Marily Borges Pacheco, antÕnio JorGe ataide Souza, ademar 
SoareS Melo, Maria de fátima costa da cruz, Vivian cristine Borges Sá, 
damaris Vieira Busman, Walbenilton da cruz Sergio, Williams Jorge da 
cruz Macedo, Joseane Zanella lima, clicia lopes Neri Sampaio, Eliza Maria 
lima Monteiro, Bruno alexandre da Silva, denise Maria loureiro contente, 
luiz artur dias alves, Mariani Maria rodrigues da Silva, adalia Miranda 
Batista da costa, Jacira da costa caxias, celso da Silva Mascarenhas, anna 
Paula alves Monteiro, Zildene de Santana arnaud, Samuel SilVa ibrahim 
Sena, andré Mendonça caniceiro, Gleice dos Santos cabral, Hoberdan da 
Silva Monteiro, Nailda GoMES Pantoja, Heloisa raiol furtado Belém, otávia 
da concepção Brito da SilVa, Helen cristiane araújo Souza, caroline 
oliveira de figueiredo, itacy Bandeira ribeiro, antõnio Marcos Souza de 
liMa, Valdineida da SilVa farias, andreza da SilVa rocha, ronaldo Bruno 
Santos Monteiro, Silvana carla fonseca Mulatinho, José Mauro coelho 
fonseca, anderson Manoel clemente de Souza, anderson carnon dantas, 
Erika Barras alves de oliveira, Shirley Moreira da SilVa, Edwin Eluize Go-
MES da SilVa, carla andreia resende rodrigues, leonardo antõnio car-
doso Malcher, ana Maria rabelo costa, Karin Gonçalves ichihara, Salo-
mão Georges Barros Kahwage, rosa Helena Nogueira Sarmento, Edney 
Mendes Pereira, calil carvalho Junior, Susan Beatriz Batista de oliveira, 
Vanessa cetim calderaro diep Hage, Maria Elinete Verás Saraiva, lUiS 
otaVio alVES Neves, adjanny Estela Santos de Souza, Waldirene SilVa 
Santos, Eduardo do Socorro Pereira da Silva, aline de Paula carneiro da 
SilVa, Madson ralide fonseca GoMES, rosangela Maria PiraJa da SilVa, 
christian Barbosa de freitas, Jeanne Santos Gonçalves, José antõnio Sar-
mento Neto, Maria francinete carvalho lobato, igor teleS de Menezes Ma-
cedo chaves, rubens de Sousa Perelra, Marquete Bastos Santana, ademil-
son Saboia lobato, chester darlan de Souza Soares, Marina Nidia ferreira 
dos Santos, Vanessa de Souza Guimarães, ralmunda izaura da Silva Mo-
reira, cynthia Manuela lourinho de Matos, rubens Einar correa dantas, 
Nair correia dos Santos, renata Henriques de oliveira, flavia Batista Mon-
teiro, danielli rodrigues da SilVa Pinho, Elza farias fares akel, ana Patrí-
cia Neirão do amaral, Patrícia Naomi Miyagawa, Wanessa Elida Ponchio dos 
Santos, aleter Patrícia da fonseca e fonseca, Emanuelle rodrigues da Sil-
Va, amanda Monteiro Magrini, ana Paula Vilhena Gonçalves, Maria de 
lourdes Silva Negrão, Simony do Socorro Vilhena Guimarães, Monica da 
Rocha Fadul, Alcenira Lameira Corecha, LIlia do Socorro Bonfin da SilvA, 
ione Pantoja PimentEl, ana claudia araújo dinelly Sirotheau, ciléa Maria 
dos Santos ozela, deborah Kathleenn de carvalho costa, Valeria Nunes do 
amaral, Mariene GoMES do Nascimento Santos, arlene lucia carlotino 
Santos Gonçalves, Mara lucinda GoMES do amaral, aureni Maria SilVa 
correia rodrigues, carla do Socorro Silva da costa, Edson raimundo 
raiol Barros, Karla cristina carvalho de lima Bona, Martha Noemy Bar-
bosa de Sousa, José dinairson Pinto Mendes, cibele Borges cristo, renata 
Souza de almeida couto, Petruska oliveira Baptista, Silvia Motta Maués, 
Maria Elida de Sousa Barros, cristina Marcia Martins dias, iSabela Porpino 
lemos, rodolfo Valentim carvalho do Nascimento, Khelen do Socorro Pam-
polha Huet de Barcelar, leíla Herculano Maltez, raquel Moura SoareS, Ma-
ria Elenita aragão Pereira, tatiana Vera Pinheiro reis, andrea cecilia alves 
do Nascimento Vasconcelos, Jair Santana de andrade, Natalina da costa 
correa, Elizabeth Benassuli lima, Marcus Vinicius Neves dos Santos, Nel-
celi Silva MElo, José augusto de Brito costa, ana rosa de Sá Pinheiro, 
Mara cecília Pureza GoMES, Silvina Maria de azevedo cunha, ana Maria 
cordeiro Xavier, Maria de Nazaré Silvo de castro, raimunda cristina de 
almeida Belém, daise clenes da Silva fernandes, cléa Meireles de Macê-
do, Elizabeth Mara Modesto de assis, rozane lima coelho oliveira, carlia-
na GoMES Mendonça Novaes, Gracilene leão dos Santos lima, tânia cris-
tina dos Santos Guimarães, luzia Sarmento de Paula, claudnira castro 
cysne, ana Paula da costa reis, rosivaldo do Vale e Silva, Wagner oliveira 
Moura, Verõnica Margarida costa de MoraEs, Polyana Magalhães damasce-

no ferreira, andreza Nazaré Pinho diniz Sampaio, rita de cassia oliveira 
de Santana, Weruska Braga de albuquerque, Sheila Miranda lourinho, ro-
siane de Nazaré Silva de Souza, Socorro de Nazaré Maia Vieira dias, aga-
tha Brenda castro Silva, fernando Maurício Viégas fernandes, diana da 
costa lobato, rosana dos Santos Viana, Gizelle Pantoja de MElo, ander-
son dos Santos da costa, angela Karenina lopes de Holanda lima da Sil-
va, allan fabiano Miranda cei, doralice Viana da costa, Jacira da conceição 
de aguiar rego, carmem Silvia da Silva auzier, cristiane dos Santos Ba-
tista, alyne da costa Hermes de castro, Júlia dos Santos Silva, Maria 
aparecida da Silva Mulatinho, adson dos Prazeres rodrigues, Bruno fabri-
cio da Silva carneiro, clélia andrade Salustrino frazão, ana lúcia rosa 
Pereira, Ellen roSe dos Santos lima, Erika Mayumi Vieira Sasahara, andré 
lUiS Queiroz, Norma de Nazaré VieGas da costa, cristina ferreira Sarma-
nho, liz de Souza corrêa, diane Nazaré tavares Silva, rafaela cristina 
Silva da SilVa, Ney carvalho da SilVa, roSaNa coimbra Matos, Milton 
carlos carvalho Nazaré, idelso de Jesus de Souza leal Junior, Jane Maria 
freitas Garcia, Edna Sueli Garcia de lima, denise Helena ribeiro rodri-
gues, Georgina de andrade teixeíra, daniela cristina SoareS, José do car-
mo fernandes filho, Garibaldi Eduardo loureiro Parente, Edina raquel Me-
neses SILVA, Alberto Carlos de Oliveira Santos, Rafaella Bonfim BarrOs, 
Simone Maria roque almeida, lêda Silvane farias oeiras, Simone cristina 
Pinheiro da costa, Shelre rodrigues de carvalho, cristiane chagas Xime-
nes Moreira, Gisele liMa Macêdo, luiz Mário Pará rodrigues, rosimar Neris 
Martins, Jocileide de Sousa GoMES, damiana Santos da SilVa, cristina 
Apóstolos MarinOs, Ana Cláudia Vinhas Lima, Leila Margareth Sena dos 
Santos, denilson de araujo Gama, Elykarla SilVa da conceição, cynthia 
amaro de oliveira Bentes, lindinalva Brasil Monte, Nelma cecilia ferreira 
cardoso Marques, layana de Souza Guimarães, carolina athayde Brilhan-
te, Michele SilVa de Souza ferreira, Pablo apoena ramos GoMES da Silva, 
roberta Ellen ribeiro fonseca, Elaine cristina da conceição Nunes lopes, 
andreia ferreira dos Santos, dalila Mourão, Naiana dias Gurjão, cecílla 
Melca da SilVa Barbosa Monteiro, tatiane almeida de freitas, Beatriz lo-
renzoni Bossatto, lana Shaisi oliveira Queiroz, cynara MElo Souza Gon-
çalves, roseane Beuthner BorgEs, Geanne Brito da rocha Miranda, fran-
cisco Saraiva Pereira, Maura fabíola de liMa lopes, carmEm Silvia da Sil-
Va albuquerque, deuzenir aires da SilVa, Silvia regina SilVa Pinto, olga 
Parente Souza, ingrid Picanço da Motta, José de arimatéia rodrigues reis, 
Shirle rosângela Meira de Miranda, luis Vagner dias caldeira, Verá lucia 
fonseca de Souza, caetano da Providência Santos diniz, francisca das 
Chagas Vidigal MELO, Gustavo Costa Carneiro, JadeR Gefferson Andrade 
GoMES, Gabrielly cristine lopes Pereira, dinamara coimbra dos Santos 
tuma, Patrícia cavalheiro MElo, Symi NarJara Gonçalves dos reis, clarisse 
do remédio Silva Maia, Jorge luiz almeida da Silva, Marcos antõnio rabe-
lo Barbosa, candida Jamile dos anjos do rosário, Brenda liomar de farias 
cuellar, alex ribeiro Quaresma, cristiane abrahão dias, Kátia cilene da 
SilVa, Jozelia Paiva de Souza, caroline rodrigues cruz, Elias frota de 
oliveira, dionisio oliveira ferreira Junior, José de ribamar carneiro dutra, 
rui Sérgio de oliveira Machado, Eduarda Jean Vilhena dos reis, fátima 
caralina dos Santos corrÊa, Paula cristina farias de almeida, thais Mojane 
da luz lisboa castelo, alex Bernardino dos Santos, andréia da SilVa tava-
res Gama, Karla da costa corrêa, Mariel Gonçalves da Silva, adi Marcus 
ramos de oliveira, Wellington almeida oliveira, luciana costa da cruz, 
carlos leno Pinto Mota, Monique Elaine Santos Brasil, Elton carlos rodri-
gues loureiro, Suzane dos remédios GoMES, rita do Socorro rodrigues e 
SilVa, alessandra de Souza ferraz, Elaine Gonçalves thomaz, ana cláudia 
leite da SilVa, Edney da SilVa alves, américo José Sousa Barbosa, creu-
sa de araujo reis e Souza, francisca das chagas de Sousa abrahão, Ítalo 
Marcell da SilVa Nascimento, olivaldo José aragão Valente, Elaine Moura 
Santos Pampolha, osvaldo Batista de oliveira Junior, auro Nascimento 
dias, renilda do Socorro ferreíra Brito tavares, alexandra duarte Moura, 
angela cristina freire da Silva Marques, angela cristina farias Serrão, an-
tÔnio Pereira dos reis Souza, Elaine cristina Neves de oliveira, KariNa 
cecim Pontes de lima, Keila Eglantina de oliveira Pinto, robson de Sousa 
costa, Simão Santana Paixão da SilVa, cristiane rosa do Nascimento, 
Sirley Garcia de Paula, Karen Yasmin Pina cerquinho, adonai cunha aires, 
adriana laura da Silva farias Braz, alexandre liMa tavares, angela Maria 
Mesquita, Antõnio Claudío SILVA RuffeiL, CarLos Alessandro Lopes e SILVA, 
Edilene Militino Martins, francisco Bezerra da costa filho, JoÃo Bernardo 
de almeida Moraes, Marcelli de cássia Monteiro Santa Brigida, Maurício 
Bezerra de Sousa, Monique Nery oliveira, Zacarias rodrigues da Silva, 
isabela cristina Medeiros cordeiro, Jane cristina da Silva, JoÃo Paulo Ba-
tista arnour, antÔnia do Socorro GoMES de Paula, Eliane SilVa da SilVa, 
ivonildo Seabra ledo, cristina Guimarães oliveira, ana Maria cruz cor-
deiro, arminda Socorro Batista do couto, Berenice do Socorro Siqueira da 
Silva, cristiane Mota da costa, dayse dos Santos Bitencourt, dinoel costa 
Mendes, Geraldo abner costa Gama, Graciely de Mello ferreira, Heliton 
Herllen rodrigues de Paiva, Janaína SilVa do rosário, Karleide do Nasci-
mento PireS, laurimar José da SilVa costa, Paulo SérGio Barbosa Pinto, 
Simone Sebastiana de MElo Silva, SoNia Braga da Silva, tatiane Valente 
da Silva, Wilkens ferreira dos Santos, adriana Elias de almeida, Patrícia 
Moraes costa, Juanete leão Wanzeler, Marcio roberto Souza Santos, dja-
nira da SilVa Santos, lourdiene Kelly lopes Menezes, andré luiz cordovil 
Serpa, francisca Pinto leite, Maria Marcolina Martins SilVa, Valéria Ber-
nardO Franco, CARLA Tathiani Costa Sabóía, GIlsiclé Ramos Couto, José 
rafael de Pinho Gaia, Maria iolanda costa da SilVa, carlos augusto Ma-
chado de Souza, Édina Maria Silva dos Santos, Veronica Suely farias lima, 
albert Guimarães ramos, ana carolina ferreira lopes, danielle cristina 
ribeiro de oliveira, lucélia leite ferreira, Marilene da SilVa Maués, Gerson 
SilVa freitas, rubinaldo da SilVa oliveira e andréia conceição alves dos 
Santos, aprovados em concurso público realizado pela SEcrEtaria dE 
EStado dE SaÚdE PÚBlica.
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acÓrdÃo N.º 61.458
(Processos nºs 50011-1/2016, 51436-4/2016, 51535-6/2016, 
50933-8/2019, 54171-6/2019 e 54268-3/2019)
assunto: aPoSENtadoriaS
requerente: iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do 
Pará
relator: conselheiro NElSoN lUiZ tEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentadoria referentes 
aos processos abaixo identificados:
Processo n.º 50011-1/2016: aposentadoria consubstanciada na Portaria n.º 
3243, de 20/09/2012, em favor de ENriQUE rafaEl Bria filHo, no cargo de 
Investigador de Polícia, classe “A”, lotado na Polícia Civil do Estado do Pará;
Processo n.º 51436-4/2016: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 1861, de 02/05/2012, em favor de aParEcida fátiMa da SilVa 
oliVEira, no cargo de assistente administrativo, ref. 4, lotada no instituto 
de Assistência dos Servidores do Estado do Pará;
Processo n.º 51535-6/2016: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 2.619, de 31/01/2014, em favor de rEGiNaldo fraNciSco 
corrÊa caMPoS, no cargo de investigador de Polícia, lotado na Polícia 
Civil do Estado do Pará;
Processo n.º 50933-8/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 3075, de 18/09/2018, em favor de SYlVio GUilHErME SaNtoS 
laMarÃo, no cargo de auditor fiscal de receitas Estaduais, lotado na 
Secretaria de Estado da Fazenda;
Processo n.º 54171-6/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 1023, de 15/04/2019, em favor de aYrES diaS coSta, no cargo 
de Delegado de Polícia, classe “A”, lotado na Polícia Civil do Estado do Pará;
Processo n.º 54268-3/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP n.º 
0244, de 21/01/2019, em favor de lEoMariS cordEiro BarBoSa, na função de 
Professor, classe iii, nível K, lotado na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 61.459
(Processos nºs 2019/51752-9, 2019/52072-7, 2019/52252-9 e 
2019/52263-1)
assunto: rEforMa
requerente:  iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador de decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JU-
Nior (art.191, § 3°, do regimento interno).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento nos art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos atos de reformas abaixo discriminados:
Processo nº 2019/51752-9- reforma consubstanciada na Portaria rE nº 1089, 
de 23/09/2016, em favor do cabo PM WalMir loPES da SilVa, pertencente ao 
efetivo da Companhia Comando e Serviços do Quartel do Comando Geral (Belém);
Processo nº 2019/52072-7 - reforma consubstanciada na Portaria rE 
nº 3491, de 03/12/2018, em favor do cabo PM WElliNGtoN ProcÓPio 
BRITO, pertencente ao efetivo da 21º BPM (Marituba);
Processo nº 2019/52252-9 - reforma consubstanciada na Portaria 
nº 2477, de 26/07/2018, em favor do tenente coronel QoPM JEtHro 
PErEira JocUNdo dE oliVEira, pertencente ao efetivo da diretoria de 
Pessoal – DP (Distrito de Icoaraci);
Processo nº 2019/52263-1- reforma consubstanciada na Portaria nº 
123, de 16/01/2019, em favor do cabo BM ValdEGEaN coSta taVarES, 
pertencente ao efetivo do 5º Grupamento Bombeiro Militar (Marabá).
o Plenário do tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão Virtual do 
dia 07 de abril de 2021, tomou as seguintes decisões:
acÓrdÃo N.º 61.460
(Processos nºs. 2010/52083-0, 2010/52086-3, 2010/52491-1 e 
2010/52502-9)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE PÚBlica
relator: conselheiro NElSoN lUiZ tEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro dos atos de nomeação por concurso 
Público em favor de GilSoN cÂNdido coElHo caStro, JalVa MarY 
SoUSa da crUZ, JoSiEl rodriGUES da rocHa, MariNEtE oliVEira 
cHaVES, Nidia Naiara oliVEira dE SoUZa, criStiNa aUGUSta SilVa 
da roSa, ValÉria doS SaNtoS diaS, aNtÔNio fraNciSco dE SalES 
JUNior, PaUlo cHrYStiaN Porto MElo, aNa cariNE alBUQUErQUE da 
SilVa, roNaldo MaGNo rocHa, Maria dE fátiMa coSta da lUZ, al-
BErto WilliaMS corrEa fErrEira, carloS MartiNS callicE JUNior, 
darlENE cUENtro aNdradE, EliaNE SilVa dE oliVEira, fláVia SilVa 
dE SoUZa, GrEGÓrio corrÊa filHo, iGor BarBoSa coSta, MaiSa dE 
NaZarÉ ValE doS rEiS, MaYra doS SaNtoS BENtES, Patricia NUNES 
dE oliVEira, PaUlo roBErto doS SaNtoS PaNtoJa PriScila carNEi-
ro da SilVa, SÔNia Maria cErQUEira doS SaNtoS, VErÍSSiMo SEr-
Gio dE liMa, WENNEdY raQUEl GoMES SarMENto, WiltoN lEÃo da 
SilVa, EdGar liMa florENtiNo, MariZEtE dE JESUS fErrEira dE oli-
VEira, JoSiaNE MorEira dE Brito, SilVaNa Maria MoNtElo loPES, 
JoSÉ aNtÔNio dE araÚJo HildEBraNdo, SaMara criStiNa NEVES al-
VES, JoEliNa lUZia olÍMPio rodriGUES, coNcEiÇÃo Maria Maia dE 
oliVEira, EracElE do carMo coNcEiÇÃo, ariSoN aNdrÉ rocHa dE 
oliVEira, lordENE Maria MarQUES SoarES daNtaS, lUciaNa do So-
corro NEVES dUartE, Márcia NaSciMENto GoNÇalVES, Maria aUSi-
NEa fErrEira oliVEira, Maria iVEtE SoUSa doS rEiS, MaUro ricar-
do BarBoSa BaStoS, MilENE corrEa fErrEira, rita criStiNa Mar-

tiNS foNSEca, roNilSoN lEal E SilVa, aNNE carolYNE PiNa riBEiro, 
lUiS fErNaNdo NaSciMENto PiNHEiro, faBiaNa dE JESUS SoarES 
aViZ, MiGUEl coSta SilVa, alBErto dE aZEVEdo foNSEca, aNtÔNia 
dENiZE cardoSo daMaScENo, ciBElE MEirElES fiGUEirEdo, criS-
tiaNE MartiNS foNSEca, ENiZia riBEiro SoarES, faBiaNa ElBi ro-
driGUES NUNES, faBÍola aParEcida fErrEira daMacENa, Hadrio 
laMaS NaSciMENto, JoSÉ roBErto da SilVa craVo, MariVaNE da 
SilVa MacHado, WiliaN SoarES da coSta, daNiEllE cEciM PalHEta, 
Maria dE NaZarÉ triNdadE NEVES filHa, MicHEl doUGlaS da cUNHa 
NaSciMENto, EUNicE Maria foNSEca fEitoSa, dJalMa SaNtoS dE 
SoUZa, GiSElE Mara PEdraSSolli, JoSÉ aUGUSto fErrEira diaS, 
KEilla KarYN taVarES doS SaNtoS, MaKoY SaNtoS da SilVa, oSVal-
do alVES rocHa, JoSEaNE ENGracia fiGUEira dE SoUSa, liliaM doS 
rEiS SoUZa, clEa da aNUNciaÇÃo fErrEira SoarES, MarlUcE do 
Socorro tEiXEira E SilVa, EliSa claUdEtE SErrÃo dE SoUZa, iVEtE 
da SilVa PErEira, JoÃo MarcElo GoMES MarEco, SilVaNa dE SoUZa 
riBEiro, JoSÉ HENriQUE cardoSo dE PaUla, UEriQUE liMa dE SoU-
Sa, fErNaNdo JoSÉ fErNaNdES dE SoUZa, JUliaNa BENJaMiN dE 
SoUZa, cÍNtia cardoSo da triNdadE, JocilENE caMPoS SilVa, alda 
cÉlia loUriNHo dE aBrEU, adÉlia Maria MENdES dE BarroS, SilVio 
MaUro SoBriNHo dE MESQUita, allaN WYlK GUioMariNo dE lUcENa, 
ZÓlia HUNGria dE aMoriM BorGES, criSlE dE JESUS cordoVil liBo-
Nati, JoSÉ roBErto PoNtES dE oliVEira, JEaNE carla QUarESMa 
daMaScENo, aNtÔNio SEVEro araÚJo SoUZa, JUliaNa loUrENÇo Ba-
tiSta, aldENora GatiNHo riBEiro, HiNGrid Gaia VElaSco lEÃo, Ma-
ria cElEStE dE oliVEira BorGES, MariaNa da coSta ViaNa, iolaN-
da NoNato loBato BaHia, Maria do Socorro fortE dE SoUZa Por-
fÍrio, MariNÉia da triNdadE, EdNa toKiKo SaSaHara HaYaSHi, 
raiMUNdo roNaldo SErrÃo ValENtE, iSaBEl criStiNa da SilVa 
carValHo, GiaNE SilVa dE oliVEira lorENZoNi, lUciEtE PiMENtEl 
oliVEira, Maria aUXiliadora PErEira, roNNEi liMa da SilVa, aNNE 
MarGarEtH caMPoS E SilVa, fraNciNE aUGUSta oliVEira da crUZ, 
ÂNGEla NaZarÉ SaNtoS frEitaS, ValÉria dE PaUla MaciEl, aNtÔNio 
MESQUita Brito, SirlENE doS aNJoS Brito, arlENE raYol do NaSci-
MENto, lUci carla diaS BatiSta carValHo, rEGiNa MarQUES dE al-
MEida, Marilda BENtES cHaGaS, SaMYElE Mota BarBoSa, Maria 
diNa rEGo doS SaNtoS, roSENdo SoUZa Barata, fraNciSca MElo 
do roSário SaNtiNo, GlEicE alESSaNdra PaNtoJa PortUGal, iVo-
NildES SilVa PicaNÇo, iSa claUdia NaSciMENto crUZ, criStYaNNE 
caStElo BraNco NUNES dE SoUSa, EdicElMa GÓES da coSta, carEM 
cEcilia SoUSa NaSciMENto, EliSaBEtH dE SoUZa foNtENElE, laU-
dEcY aMoriM PiNto, raiMUNdo fraNciSco Maia dE SiQUEira, Patri-
cia NorMa SilVa coSta, EdNa lÚcia BarroSo doS SaNtoS, lUciNEl-
Ma flora dE aBrEU Mota, cláUdia rEGiNa NaVaS PErEira, rita dE 
cáSSia fEitoSa PErEira PiNHo, roSaNGEla SaNtoS BaStoS, MÔNica 
roSa da coSta, aNa criStiNa oliVEira GoNÇalVES, aNa criStiNa 
QUarESMa SacraMENta, lUciaNE do Socorro MoraES PErEira, Ma-
ria do cÉU aZEVEdo SoUZa, carla PatrÍcia BotElHo da SilVa, Sa-
Mira criStiNa fErrEira torrES, Maria HElENa fErrEira VaScoNcE-
loS, tErEZiNHa dE JESUS carNEiro BarroS, aNdrÉ lUiS diViNo 
SarQUiS, alZiNEi SiMor, EdilSoN corrÊa E SilVa, diaNa MoraES dE 
SoUZa, GiSElE Maria cardoSo da SilVa, Karla criStiNa foNSEca 
dE araÚJo, lEila GoNÇalVES SoUZa, KEila criStiNa do roSário 
SilVa, JEaNNE BarBoSa foNSEca, KEila tEiXEira dE oliVEira, EStEr 
NUNES PEiXoto GoNÇalVES, roSa aMÉlia taVarES SilVa, rEJaNE 
BraNdÃo PiNto, rUtH daVi dE GoiS, coNcEiÇÃo do Socorro da-
MaScENo BarroS, rEdSoN roGÉrio MoUra GoNÇalVES, Patricia 
VUlcÃo MartiNS frEirE, tatiaNa SoUZa loBo, BENEdita lEida ra-
MoS MartiNS, aNa do Socorro PoNtES doS SaNtoS, aNtÕNia Ma-
ria rodriGUES, EdilÉia SoUSa dE oliVEira, Maria do Socorro 
SaNtoS foNSEca HÉlida criStiNa Barra dE SoUZa, PEdro otáVio 
do carMo aNdradE JÚNior, EMaNUEllE dE SoUZa PaVÃo, Maria ZE-
riNa GoNÇalVES dE SoUZa, JUSiMara liMa SoarES, JoSÉ aNtÔNio 
fErrEira MoNtEiro, PaUlo roBErto PaUla da coSta, aNa Maria 
SilVa dE oliVEira, Edila Maria oliVEira foNtES, MirlaiNE Baia 
carValHo, arMaNdo ModESto SoUZa da SilVa, flaViaNa iSaiaS 
BarBoSa, lidiaNE fErrEira MacEdo rodriGUES, oNEidE do Socor-
ro carloS da SilVa, WaNdErlÚcia GoNÇalVES BarroSo, airaNil-
dES aPararEcida doS SaNtoS BraSil, GErtrUdE da SilVa cardoSo, 
Maria SilVaN GoMES araÚJo, JEttErSoN lUiZ dUMoNt dE caStro, 
JUliVÂNia PaNtoJa da SilVa, SolaNGE lira corrÊa, daNiEl PEiXoto 
da SilVa, EdSoN JoÃo BraGa BarroS, Maria oNEidE rocHa doS 
SaNtoS, SiMoNE SoUZa BraSil, carloS cÉSar da SilVa BarBoSa, 
roSENilda MartiNS torrES fErrEira, Maria tErEZiNHa MoraES da 
SilVa, Socorro rodriGUES PErEira, dUlciNEa Maria loPES alVES, 
Maria idaliNa cHaVES da foNSEca, EdiNEa do Socorro cHaGaS 
coUtiNHo, Maria aParEcida GUiMarÃES XaViEr, aNdrEia do So-
corro cardoSo BatiSta, oSÉiaS NaZarÉ do NaSciMENto, adriaNE 
triNdadE Mafra, MicHElE criStiNa MacHado MartiNS, MicHaEl aN-
dErSoN coSta da SilVa, EliaNE PiNHEiro caSSEB, lEida SiMoNE dE 
liMa coElHo, adalBErto MEdEiroS liMa, MaYra rolla SiQUEira, 
aNa KEllE taVarES PiNto, aUGUSto cEZar SaNtoS BraZÃo, EdSoN 
lUÍS cardoSo QUarESMa, faBrÍcio BarBoSa, flaVia HElEM Barra 
dElGado, JacEMir fErNaNdES dE alMEida JUNior, JaNaiNa oliVEira 
MoNtE SaNto, KariNa dE JESUS SaNtaNa da coSta, lEoNaM coSta 
dE MEllo, lUciaNa PErEira fErrEira, lUiS MaUro dE SoUZa PaNto-
Ja, MicHEllE ValÉria diaS fErrEira, SHEila SHaradiNE rEGatEiro 
NoNato, SirlENE ElErES faVacHo, EliEtE fariaS doS SaNtoS, MaU-
ro SÉrGio riBEiro PErEira, riNaldo Brito fErrEira, WaNESSa da 
SilVa rEBElo, alEXaNdrE NaSciMENto SilVa, lUciaNa alMEida Bar-
BoSa, HEldEr GUiMarÃES riBEiro, dENilSoN GoMES da SilVa, SHir-
lEY coNcEiÇÃo aNdradE frÓES, aliNE da SilVa MariNHo, aNdrÉa 
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riBEiro PErEira, carla criStiNa fErrEira dE oliVEira, EdilENE 
lara HENriQUES, EllEN fErNaNdES da SilVa, EriKa NoGUEira PiN-
to, JoSÉ GEraldo dE Brito, Maria dE fátiMa HaYdEN NoGUEira, 
MariSa EUStáQUio UcHoa, MiKElY taiS corrEia corrEia, lUciENE 
ViaNada SilVa, JoSÉ alcEBiadES fUrtado lUStoZa, EdilEUSa da 
SilVa PErEira, GHEYSa aNGÉlica PaiVa raMoS, aldENora rodri-
GUES PErEira, allYSoN faBricio frEitaS dE SoUZa, aNa carla fEr-
rEira dE oliVEira, ElViS roNiS aMÉrico GoMES, GUStaVo NElSoN 
dioGo, HEldEr diEGo dE SoUZa MiraNda, JoÃo PaUlo da SilVa lU-
cENa, Maria MadalENa SilVa SoUSa, MarÍlia PaNtoJa NoVaES, ro-
dolPHo riBEiro dE oliVEira, SHEila lUZia da GaMa MoNtEiro, Ná-
dia criStiNa liMa SilVa, HElENa tEiXEira dE liMa, BrUNo oliVEira 
Horta, JoSEaNE rodriGUES da SilVa, alZira MUrta GaMa, ciNtia 
arlENE SoUSa da coSta, cliSSE MicHEllE rodriGUES alVES, rita 
dE cáSSia dS SilVa PaiVa, roSiaNE do Socorro PErEira tEiXEira, 
roSiNa BElicH PiNHEiro, YaSMiN NaVarro tUJi, EdNa da SilVa rá-
tiS, aNNa GorEtt GoMES triNdadE da GlÓria, lailSoN fláVio dE 
aSSiS rodriGUES, KlEYtoN SaNtoS adÉGaS, Maria daS GraÇaS 
MElo fUrtado filHa, raPHaEl liMa PiNHEiro, Mário roBErto da 
SilVa MiraNda, EldEr dE JESUS fErrEira fariaS, JoHN MoorNEY 
rEiS doS SaNtoS, SaNdra SUEli SENa SaNtoS, MaUro lUiZ da SilVa 
coSta, PatrYcK PErEira BErtolo, adaUto loPES torrES JUNior, 
rEiNaldo aUGUSto diaS MiraNda, JoSÉ orlaNdo BarroS dE SoUZa, 
adaMiltoN MoraES dE MatoS, aNdrESSa NaYaraH dE SoUSa, Mar-
cElo daNiEl loPES, ÉdEN fErNaNdo BatiSta fErrEira, Maria Go-
rEtti BarroS do NaSciMENto, fláVio JUNior Brito fErrEira, Ma-
ria aMElia carNEiro doS SaNtoS, lUiZ carloS aMaZoNaS GUErra, 
SHirlEY fariaS carNEiro, tiaGo aUGUSto cHaGaS riBEiro, lUcia-
Na BarroS da SilVa, doNaldo SoarES, caroliNE aBUl HoSEN PEi-
Xoto, iVaN doS SaNtoS corrEa, alcioNE BatiSta da SilVa, adilSoN 
MENdES dE fiGUEirEdo, alBErto SiMÕES JorGE JÚNior, irENE aN-
dradE PENa, JaNicE dE SoUZa ViEira, HEroNildo cordEio doS SaN-
toS, rUBENita do Socorro SaNtoS dE SoUZa, Maria da coNcEiÇÃo 
do aMaral fErrEira, clEYtoN aNdErSoN SiQUEira Mota, claUdia 
criStiNa GoMES crUZ, daNiEl lUcaS NoroNHa dE SENa, SaMÂNdra 
dE JESUS oliVEira, lUciaNa BarroS loPES, daNiEl MarcElo corrÊa 
MalcHEr, aldiNEia da SilVa liSBoa, alESSaNdra dE cáSSia ViEira 
da SilVa, rEGiNa do Socorro afoNSo dE caMPoS, daNiEllE PiNHo 
frEirE dE oliVEira, crHiStiaNE do Socorro PErEira MoNtEiro, 
Katia roQUE carValHÃES PErES, EVa NEto GalENo, rEGEaNE Maria 
loBaro GUEdES, StEla aNGÉlica da coSta Brito, lioNai NUNES dE 
oliVEira, roBErto da coSta WaNZEllEr JÚNior, JoSiaNE carValHo 
florENZaNo, iElZE dolorES BarroS PErEira, lorENa MENdoNÇa 
caNicEiro BENtES, Maria aMÉlia SaNtoS dE oliVEira, SUraMa da 
coSta PiNHEiro, MicHEllY coNcEiÇÃo MoNtEiro da GaMa, aNtÔNio 
rENato PiNto NEto, rodSoN MartiNS dE oliVEira, raiMUNdo dE 
JESUS loBato fErrEira, crHiStiaNE PatrÍcia oliVEira dE aGUiar, 
EdiNilZa da SilVa BorGES, iSaBEl cEcilia dE caStro taVarES, Ed-
Gard fErNaNdo dE MiraNda PErEira NEto, faBio corrEia lEitE, 
KariNa BatiSta doS SaNtoS, aNdErSoN BatiSta NUNES, SUSaN ca-
roliNa diNiZ dE SalES, SiMoNE GUalBErto Scotta, aNdrÉ GUStaVo 
MoUra GUiMarÃES, alESSaNdra criStiNa dE alMEida roMÃo, BrE-
Na GUEdES dE SiQUEira rodriGUES, JaNiE Maria araÚJo GoNÇal-
VES, fErNaNda PatrÍcia Maia cardoSo aMora, EriSaNdra do So-
corro PErEira dE frEitaS, raNGEl PErEira BraSil, PaUlo aUGUSto 
MaGalHÃES dE JESUS, dÉBora KEila NaSciMENto dE alMEida, alMir 
HadSoN fErrEira aViZ, aliaNE SUElY dE SoUZa MENdES, Mara HElE-
Na fraNco MEirElES, ilMa Maria dE JESUS daNtaS, alEX NicolElla, 
criStiaNE fErro BarroS, criStiaNo MUtraN do NaSciMENto, Val-
dEMar NEGrEiroS dE carValHo JÚNior, aNtÔNio oZEMir fialHo 
SilVa, rEJaNE Maria SalES caValcaNtE, alEXaNdra BEZErra BoNZi, 
alaN JEaN tElES MartiNS, caroliNa Maria coiMBra MacHado, roN-
NY SaViNo laMarÃo, clariSSa MENdES loBato, roSENEidE BaStoS 
dE oliVEira, Maria do Socorro BarBoSa riBEiro da SilVa, Mirtila 
BarBoSa raMoS, adriaNa aNGElica carMoNa rodriGUES, EdilENE 
Maria NErY QUiNtaS, HElENa BorGES PaiVa, lÍVia Márcia aMoriM 
MEYEr, ÂNGEla acataUaSSÚ dE oliVa fErNaNdEZ, aNa carla carVa-
lHo dE MaGalHÃES, aNa JUlia MollEr PiNGarilHo acataUaSSÚ, 
NEYliaNa coSta dE Sá, aNdrÉa liSBÔa SiSNaNdo, roSElY BarBoSa 
da cUNHa foNtES, tatiaNE BarBoSa torrES, liliaNE caPEla HEr-
MES, EdiNEtE MElo daS cHaGaS, JaQUEliNE BaStoS MoNtEiro, Nil-
ZaBEtH lEitE coElHo, Maria iZaBEl coNtENtE PErEira doS SaNtoS, 
PatrÍcia rodriGUES coNtENtE, lEtÍcia SalES PUPio rEiS GalVÃo, 
aNa PaUla fEliPPE dE SoUZa MarQUES, lilia criStiNa JaiME Godi-
NHo, aNa JÚlia SaMPaio dE oliVEira GÓES, JoElMa GoMES criSPiM, 
alESSaNdra BENaia oliVEira da SilVa, lUcilEia dE liMa MorEira, 
lorENa SaMPaio frEitaS, adriaNa alcÂNtara doS rEiS, VaNEUZa 
MarQUES MiraNda, cEliNa MoNtEiro aZEVEdo, ÂNGEla do Socor-
ro coUtiNHo MoNtEiro, JaiME SilVa dElGado, JEaNNE ViNaGrE al-
cÂNtara, BENildE dE NaZarÉ laMEira roSa, MarÍlia MEdEiroS Sil-
Va, SilVia BEatriZ dE SoUZa Garcia, fErNaNda oliVEira MartiNS, 
JoÃo da crUZ MacHado filHo, SaMEa raYol EloY, aNa NÍZia da Sil-
Va PalHEta dE araGÃo, Marilia da cUNHa fEio lEal, Márcia criSti-
Na cUNHa dE oliVEira SilVa, oSWaldo BaPtiSta do carMo JÚNior 
e aNa carMEN PEdrEira dE alBUQUErQUE raBElo, aprovados em con-
curso público realizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública.

acÓrdÃo N.º 61.461
(Processo n.º 50794-3/2017)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio nº 137/2015 – SEdUc
responsável/interessado: MaNoEl carloS aNtUNES e PrEfEitUra MU-
NiciPal dE aNaNiNdEUa.
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inci-
so i, e art. 60, da lei complementar n.º 81 de 26 de abril de 2012, julgar 
regulares as contas de responsabilidade do Sr. MaNoEl carloS aNtUNES, 
cPf n.º 062.727.702-00, à época Prefeito do Município de ananindeua/
Pa, no valor de r$ 156.240,00 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e 
quarenta reais), dando-lhe plena quitação.
acÓrdÃo N.º 61.462
(Processos n.ºs 53059-3/2019 e 52993-6/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos arts. 34, inciso 
i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril 
de 2012: 1- deferir o registro dos atos de nomeação por concurso Público em 
favor de BEatricE SEGtoWiÇH dE MacEdo GalVÃo, aNdErSoN MicHEl 
doS SaNtoS coSta, KaYNa Maria NaSciMENto da SilVa, aliNE MaNdES 
dE MoraES, daNiEl carMo SaNtoS, alYSSoN WaNdEr SoUZa doS SaN-
toS, aNtoNio lEVi da coSta GoMES, ValdEilSoN MaNdES doS SaNtoS, 
oSEaS GUiMarÃES fErrEira NEto, MiGUEl Mota dE oliVEira filHo, 
carlESoM doS SaNtoS PiaNo, carloS aNtoNio NaSciMENto da Sil-
Va, aNdrEa MorEira MoUtiNHo dE oliVEira, daNiEl dE dEUS NEGrÃo 
MaUÉS, GENilSoN MoraiS liMa, EVa SaNtoS dE SoUZa SilVa, GiaNcar-
lo SEcci dE SoUZa PErEira, JoSE Maria doS SaNtoS loBato JUNior, 
MiSSaNdra PirES da SilVa NUNES, MicHEl cHarlES da SilVa MoUra, 
aprovados em concurso público c-173, realizado pela Secretaria de Estado de 
Educação. 2- recomendar a Unidade Jurisdicionada que observe a divisão de 
campo no sistema, conforme o art. 3º, da resolução nº 19.070/2018 do tcE/
Pa, para que a análise dos atos não seja prejudicada pela falta de documentos 
essenciais requeridos.
acÓrdÃo N.º 61.463
(Processo n.º 50144-9/2019)
assunto: rEforMa
requerente: iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 4º, inciso 
i, da resolução n.º 18.990, de 3 de abril de 2018, art. 290 do ritcE/Pa, e 
art. 485, IV, do Código de Processo Civil, extinguir, sem resolução do mérito, 
o processo que trata do ato de concessão de reforma em favor do cabo PM 
rEiNaldo VilHENa GoNÇalVES, pertencente ao efetivo do 2º BPM.
acÓrdÃo Nº. 61.464
(Processo nº 2015/51860-0)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: MiNiStÉrio PÚBlico dE coNtaS doS MUNicÍPioS do EStado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de Pessoal em 
favor de Victor SaNtoS SaMPaio, roNaldo fraNÇa doS SaNtoS, fá-
Bio oliVEira dE SoUSa, MaX HENriQUE SaNtiaGo foNtÃo, JaNaiNa 
da Motta NEVES, GUStaVo BEZErra da coSta, iraNildo raMoS da 
ENcarNaÇÃo, raPHaEl Brito dE PaiVa, aliNE doS SaNtoS oliVEira, 
GláUcia aUGUSta M. MENdES, ricardo aUGUSto diaS da SilVa, Sa-
BriNa oliVEira araÚJo, Karla MarQUES PaMPloNa e JUliaNa rodri-
GUES dE SoUZa, aprovados em concurso público realizado pelo Ministério 
Público de contas dos Municípios do Estado do Pará.
acÓrdÃo N.º 61.465
(Processos nºs. 2009/50270-7 e 2009/50858-7 )
assunto: aPoSENtadoria
requerente: iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do Pará
relator: conselheiro lUíS da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos arts 34, inciso 
ii e, parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril 
de 2012, deferir os registros dos atos de Aposentadoria abaixo identificados:
Processo n.º 2009/50270-7: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 0917, de 1.8.2008, em favor de Maria diNair SilVa dE MacEdo, 
no cargo de agente adminisrativo GEP-aS-901.1, classe “a”, lotada na 
Secretaria de Estado de Edução.
Processo n.º 2009/50858-7: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
rEt aP n.º 3508, de 1.10.2012, em favor de Maria ElZa da SilVa 
oliVEira, na função de Professora assistente Pa-a, ref. l, lotada na 
Secretaria de Estado de Edução.
acÓrdÃo Nº. 61.466
(Processo nº 2019/53521-4)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente:  iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e, parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº 
81, de 26 de abril de 2012: i - deferir o registro do ato de Pensão civil 
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consubstanciado na Portaria PS nº 0015, de 02/01/2013, em favor de 
coNStaNcia MoNtEiro da SilVa, dependente do ex-segurado Pedro 
Correa da Silva; II – Recomendar ao INSS que adote as providências 
que julgar necessárias em relação à análise dos requisitos de concessão 
e permanência do benefício, posto que a vedação a percepção de outro 
benefício no âmbito da seguridade social, deriva de normativo federal.
acÓrdÃo N.º 61.467
(Processos n.º 53033-4/2019 e 53083-3/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por 
unanimidade, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012 deferir o registro dos atos de nomeações por concurso 
Público em favor de WaGNEr coSta MEdEiroS, alBErto MaGNo da 
coSta MoUra, SaNdro rafaEllE NUNES GoiS, JEaN SoUSa da Sil-
Va, iVaNdro Gil daNtaS, allaN daVY SaNtoS SENa, JaNaiNa torrES 
MoraES, criStiaNo dE JESUS BarroS raMalHo, aNtoNio JoEl liMa 
da SilVa, JoNH ElViS coSta MartiNS, roSaNGEla riBEiro cUNHa, 
caroliNE doS SaNtoS oliVEira, MarcilENE da lUZ PUrEZa, ElYSaN-
GEla raVaNi fErrEira, JHESSica ElaYNE GoMES da crUZ PiaNo, rai-
MUNdo JorGE MoNtEiro BEZErra, carloS HENriQUE VarEla PiNHEi-
ro, StEVEN SoUZa PaES, JoSE oliVEira diaS NEto e GrEYcE KEllY 
doS SaNtoS fErrEira, aprovados em concurso Público c-173/2018, 
realizado pela Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.468
(Processo n.º 50997-5/2014)
assunto: aPoSENtadoria
requerente: triBUNal dE JUStiÇa do EStado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 81, 
de 26 de abril de 2012: 1- deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na Portaria nº 1202/2014-GP, de 23/04/2014, em favor 
de SaMar MaGNÓlia fErNaNdES doS PaSSoS, no cargo de analista 
Judiciário, classe/padrão c13ctaJ do tribunal de Justiça do Estado do 
Pará. 2 - recomendar ao tJE que altere a fundamentação legal do ato, 
substituindo a remissão ao art. 130, § 1º da lei n.º 5.810/1994 pela 
remissão ao art. 114, “caput” da citada lei.
acÓrdÃo N.º 61.469
(Processo n.º 52279-3/2018)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil consubstanciado 
na Portaria PS n.º 0845, de 01/08/2016, em favor de EliaS coElHo dE 
SoUZa, dependente da ex-segurada Maria consolação lima de Souza.
acÓrdÃo Nº. 61.470
(Processos n.ºs 50853-2/2009 e 51283-0/2015)
assunto: aPoSENtadoriaS
requerente: iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caStro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentadoria, referen-
tes aos processos abaixo identificados:
Processo n.º 50853-2/2009: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
rEt aP n.º 0605, de 12.09.2011, em favor de JoÃo PErEira cEZar, no cargo 
de Operador de Máquinas, lotado na Secretaria de Estado de Transportes; e
Processo n.º 51283-0/2015: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 3138, de 30.07.2012, em favor de tErEZiNHa lÚcia tEiXEira crUZiNHa, 
no cargo Professor ii, Nível i, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 61.471
(Processos nºs. 2009/52549-5 e 2014/51179-5)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do Pará.
relator: conselheiro fErNaNdo dE caStro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 4º, in-
ciso i, da resolução n.º 18.990, de 3 de abril de 2018 e art. 290 do ritcE/
PA c/c o art.485, IV, do Código do Processo Civil, extinguir, sem resolução 
do mérito, com consequente arquivamento dos autos, os processos que 
tratam dos atos de Pensão Civil, abaixo identificados, considerando que os 
beneficiários alcançaram a maioridade:
1)Processo n.º 2009/52549-5: Pensão consubstanciada na Portaria 
PS n.º 1003, de 28.11.2002, em favor de Maria Vânia Sarmento Pereira, 
dependente do ex-segurado Maximiano Pereira;
2)Processo n.º 2014/51179-5: Pensão consubstanciada na Portaria PS 
n.º 1001, de 31.03.2011, em favor de andrey Seixas costa, dependente 
da ex-segurada lzabel Seixas costa.

acÓrdÃo N.º 61.472
(Processo nº. 2014/50104-4)
assunto: tomada de contas relativa ao convênio SEdUc nº 306/2011
responsável/interessado: JoSÉ alBErto dE MiraNda JÚNior e coNSE-
lHo EScolar da EScola tÉcNica EStadUal MaGalHÃES Barata
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro NElSoN lUiZ tEiXEira cHaVES 
(art. 191, §3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento nos 
artigos 56, inciso i, e 60 da lei complementar n.° 81, de 26 de abril de 2012, jul-
gar regulares as contas de responsabilidade do Sr. JoSÉ alBErto dE MiraNda 
JÚNior (cPf: 278.563.052-15), Ex-coordenador do coNSElHo EScolar da 
EScola tÉcNica EStadUal MaGalHÃES Barata, no valor de r$-111.310,00 
(cento e onze mil, trezentos e dez reais), e dar-lhe plena quitação.
acÓrdÃo N.º 61.473
(Processos n.ºs 53034-5/2019 e 53084-4/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizadora da decisão: conselheira ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira 
JUNior (art. 191, §3º, do ritcE-Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de ser-
vidores concursados aNa caNdida coElHo coUto, raQUEl Malato dE 
SoUZa MoraES, lUiZa Maria fErrEira GalENo, EMaNoEl NaZarENo 
JUNior, rEGiNaldo SaNtoS coSta, MaNoEl aNdErSoN MoraiS, raUl 
rEiS araUJo, EVaNildo do Socorro MErcES dE criSto, JoSE PErEira 
PirES, MarloN XaViEr da coSta, aMaNda rUSlaNa SaNtaNa oliVEira, 
JoSEMar Brito dE SoUZa, clEUdiNEia doS SaNtoS PErNa, MaYara dE 
alMEida SilVa, aMaUri SoUZa doS SaNtoS, MiGUEl MEdEiroS BraGa, 
BrUNo MaNoEl MENdoNca fErrEira, MatHEUS HENriQUE SaNtoS Sar-
raf, roBSoN VilHENa e HEBErt HEitor SiVa dE JESUS aprovados em 
concursados público realizado pela Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.474
(Processos nºs 51610-0/2016, 51642-8/2016 e 53568-8/2019)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão:  conselheira lUÍS da cUNHa tEiXEira (art. 
191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de Pensão civil 
dos processos abaixo identificados:
Processo n. 51610-0/2016: Pensão consubstanciado na Portaria PS nº. 
1154, de 07/05/2014, em favor de Maria dE NaZarÉ diaS fErrEira, 
dependentes do ex-segurado Aldo Gurjão Ferreira;
Processo n. 51642-8/2016: Pensão consubstanciado na Portaria PS 
n. 2380, de 01/11/2014, em favor de PaUla EliZaBEtH dE aNdradE 
PaES dE lira roSa e rodriGo PaES dE lira roSa, dependentes do ex-
segurado Aldeano Socorro da Rosa;
Processo n. 53568-8/2019: Pensão consubstanciado na Portaria PS n. 
3685, de 05/12/2016, em favor de JoSÉ PiNto PErEira dependente da 
ex-segurada Aglair Augusta Fiorani;
acÓrdÃo N.º 61.475
(Processos n.ºs 53816-5/2019, 53818-7/2019 e 54344-9/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão Vencida: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro NElSoN lUiZ tEiXEira cHaVES 
(art. 191, § 2º, do ritcE-Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
por maioria, nos termos do voto do conselheiro Nelson luiz teixeira 
chaves, com fundamento no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o 
art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir, 
em caráter excepcional, o registro dos atos de admissão de servidores 
temporários firmados entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
– EriSSoN faBio rodriGUES NaSciMENto liMa, MarcElo doS SaN-
toS rodriGUES, adila KEllY rodriGUES da coSta, PaUla Gra-
ciaNE diaS doS SaNtoS, WaNia do roSario ValE, rEGiraM rEiS 
dE JESUS, caMila MoraES GoMES, carloS JoNataS diaS NEGrÃo 
filHo, taiaNa rEBElo NaSciMENto, roSaNGEla riBEiro alMada, 
Maria doS aNJoS GUiMarÃES SilVa, tErEZa criStiNa do roSa-
rio, ciNtia dE SoUSa rEiS, JoSE roBErto SilVa SaNtoS, JEaN NE-
VES GoMES, MarcElo alVES fariaS, Maria SalEtE SoarES dE liMa 
BarBoSa, ariNilZa liMa BElfort frEirE, ticiaNE BraGa cHaGaS, 
SUSaNa carNEiro SENa, ElciMar MaGalHÃES fUrtado, JacKEliNE 
caValcaNtE SoarES, GracilEia PErEira Mota, MErilUcE SiQUEi-
ra dE frEitaS, lEoMaX cardoSo MacHado, adriaNo liMa SoUSa, 
irair MoUraNE fErrEira liMa, SolEdadE coElHo MENdES, HaUllY 
criStiNa alENcar GUiMarÃES e JoSÉ ElENiltoN SilVa dE MoUra.
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acÓrdÃo N.º 61.476
(Processos n.ºs 2012/50745-8, 2012/51304-2 e 2012/51758-6)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira (§3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
n.° 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão 
de Pessoal em favor de riVEliNo BaStoS da coSta, Sara dE MoraES 
rocHa, JoSÉ JUNior Maia doS SaNtoS, tito liSiaS SilVa dE SoU-
Za, Maria JoSÉ dE SoUSa triNdadE, lorENa do NaSciMENto SoU-
Sa, odilENE da coSta SoUSa E SilVa, EliZa corrEa doS SaNtoS, 
iNGrid NaYara BarrEto fErNaNdES, lEoNaM claUdio caStro dE 
liMa, PaUlo roBErto dE SoUZa fErrEira JUNior, aNdrÉ fiGUEirE-
do MiraNda, EliZaBEtH NaSciMENto doS SaNtoS, EdGar caBral 
ViEGaS BorGES da crUZ, GEcioNE NiZE falcÃo lEÃo, lEtÍcia Na-
tHacHa da PaiXÃo araUJo GoMES, aNa criStiNS NErY NorMaNdES, 
iValdo JoSÉ dE SoUZa liSBoa, JoÃo JoSÉ GoMES MartiNS, ÂNGElo 
clEitoN da coSta PErEira, ioNE dE liMa cUNHa, JUcirEMa SoUZa 
GoMES WaNdErlEY da SilVa, PaUlo GEoVaNNY Mota do NaSciMEN-
to, PriScila lariSSa PaiS Brito, SaNtHiaGo PaiXÃo frEitaS, PaUlo 
cEZar liMa dE PaiVa, Marcia QUarESMa riBEiro, EdiVaNia SaNtoS 
alVES, adriaNo VEloSo GoNÇalVES, JoSÉ rENato PortilHo GoMES, 
tatiaNE traVaSSoS riBEiro, tESSa KaiEirENE ModESto, lUciaNa 
dE caSSia daNtaS da SilVa, Marcia da SilVa roliM, lEoNardo dE 
araUJo GoMES, Soraia idaliNa dE alMEida MiNdElo, EValdo JESUS 
da SilVa loPES, GlaUcE daMiÃo SilVa, Maria do Socorro liBEral 
rEGo, GiZElY criStiNE ModESto GUiMarÃES, BrUNo MacHado caM-
PoS, KariNa dE fátiMa doS SaNtoS Prado, SErGio MaUro GaYoSo 
da coSta, MarilENE SiMÕES da coNcEiÇÃo, caMilla lira fariaS, 
PaUlo ricardo da SilVa, GiUSEPPE BEEcH PiScoPo, caroliNE PES-
Soa Porto, aNdrEZa SErrÃo corrEa MoNtElo, BrENda KaroliNE 
MElo dE oliVEira, tHiaGo aMoriM SalGUEiro, iZaBEl criStiNa lo-
PES da SilVa, laito EStUMaNo MoraES JUNior, lUiS claUdio docE 
diaS MarciÃo, iVo aUGUSto MoUra SEaBra, MarcElo PirES diaS, 
EdiloN SaNtoS coElHo, cHriStiaNY PirES Barata, MicHEl JacKSoN 
fariaS doS SaNtoS, cÍcEro alVES da SilVa, SilViaNE triNdadE 
SilVa PoNtES, JoÃo PaUlo MENdES dE alMEida, aMadEU da coSta 
caBral JUNior, raQUEl roSENEidE ParaNHoS da SilVa, daNiElla 
MartiNS Briaca PaES, lUiZ aUGUSto PiNHEiro cardoSo, MariE do 
Socorro SaSSiM rodriGUES, ValMErES dE JESUS liMa, alcirNEY 
doS SaNtoS tEiXEira, EdVaNildo SilVa do NaSciMENto, aNa PaUla 
NUNES fEliX, SiMoNE dE oliVEira MoUra, alBErto liMoNta loBo 
coNcEiÇÃo, carloS alBErto dE oliVEira E SilVa, aNa Maria No-
Nato PiNHEiro, MarlEtE aNdrEZa MoraES ViEira, alErraNdSoN 
afoNSo MElo PiNoN, tarSiS SalMoM da SilVa loPES, ElESBÃo da 
SilVa dUartE, aNtÔNio carloS SaNtoS taVarES JÚNior, lUcilENE 
da coSta SoUZa, EdSaNdro aUGUSto cHaGaS MartiNS, MiltoN al-
VES liMa filHo, arY JorGE dE liMa BElfort, aNtÔNio carloS loBo 
rodriGUES, JorGE lUiZ GoES dE BarroS, MoNiKcE alESSaNdra dE 
aNdradE liMa, Patricia QUEiSE fErrEira PiNHEiro, raiMiSoN lEÃo 
doS SaNtoS, raQUEl Maria doS SaNtoS dE fariaS, MaUro HENri-
QUE MarQUES SilVa, aNiElEM oliVEira dE SoUZa, altair dE JESUS 
SarMENto NEto, ZailtoN SilVa E SilVa, aMaNda KaYZE da roSa 
liMa, táSSia criStiNa da SilVa PiNHEiro, taNiElY MoNtEiro doS 
SaNtoS, NiNiVE caroliNa GoMES SilVa doS aNJoS, GilliaNa roBEr-
ta da coSta, diEGo cUNHa da SilVa, EdENilcE BarroS aMaro, lUiZ 
fEliPE da SilVa carValHo, alEXaNdrE PalHEta coElHo, aNa PaUla 
alVES rEiS, adilSoN ViaNa liMa, lUciaNa SaYUri tSUcHiYa MaSU-
da, oriValdo fErNaNdES da coNcEiÇÃo, lorENa araUJo da cUNHa, 
WilliaM artHUr doS SaNtoS dE liMa, MarcoS aNtÔNio roSa daS 
cHaGaS, oSValdo da cUNHa SaNtoS, aNtÔNio do Socorro traVaS-
SoS fErrEira, rafaEl GUErrEiro GiESE, Marta fErrEira liMa, Ma-
ria EliaNE dE oliVEira, aNiBal dE aSSiS carValHo fErro E SilVa, 
SaNdra Maria PaSSoS MacHado, adNa GoNÇalVES ViaNa, WaSHiN-
GtoN liMa corrEa, cElia SilVa doS SaNtoS, SUSaNE MarQUES da 
SilVa, aNdrEa oliVEira doS SaNtoS, SoStEValdo NUNES SiQUEira, 
aNa clEUdE coSta SaNtaNa, GlaUcilENE Mota SilVa, lUcidEa lo-
Bato, Eli coNcEiÇÃo dE VaScoNcEloS taPaJÓS SoUSa, aNa GrEicE 
SENa GalUcio, Maria do PErPEtUo Socorro lEÃo VaZ, NaidE PE-
droSo dE SoUSa, GiSEllY Patricia SUSSUaraNa, Maria Socorro 
PErEira dE SoUSa, PErSia coNcEiÇÃo MiraNda fErrEira, MaUri-
lEUZa alVES dE SoUZa, JoSEtE MElo alVES, PoliaNE NEVES ViEira, 
SaroM SEriQUE fErrEira, rUtH NoGUEira SaNcHES, JaNiSEtE alVES 
ESPiNdola PiNto, Sara aSSUNÇÃo doS SaNtoS, aNtElMara MElo dE 
SoUSa, JaNiSE alVES dE MEdEiroS, aNa NiZia doS SaNtoS rEBElo, 
rita dE cáSSia dE SoUSa loPES, roSE MarY doS SaNtoS MoUra e 
Maria dE fátiMa araÚJo BraZÃo, aprovados em concurso público rea-
lizados pela SEdUc.
acÓrdÃo Nº. 61.477
(Processos nºs. 51015-9/009 e 52077-1/2019)
assunto: aPoSENtadoriaS
requerente: iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (§ 3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com fundamento 
nos art. 4.º inciso i, da resolução n.º 18.990, de 3 de abril de 2018 e art. 
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sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, os 
processos que tratam dos atos de Aposentadoria abaixo identificados, em 
razão do falecimento dos beneficiários:
Processo n.º 51015-9/2009: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
nº 2690, de 29.8.2008, em favor de MaNoEl SaNtaNa Porto dE MiraNda, 
na função de Vigia. ref.l, lotado na Secretaria de Estado de Educação.
Processo n.º 52077-1/2019: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 1453, de 28.3.2012, em favor de josé carvalho magalhães, no cargo 
de fiscal de receitas Estaduais, lotado na Secretaria de Estado da fazenda.
acÓrdÃo N.º 61.478
(Processos n.ºs 2012/50576-9, 2012/51135-3,  2012/51441-0, 
2012/51756-4 e 2012/51771-3)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro odiloN iNácio tEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81 de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de 
Pessoal em favor de florENilda alMEida lEMoS, MariSa EUStáQUio 
UcHÔa, EUciNEi JaNEtE coSta coElHo doS SaNtoS, MarciclÉia 
ViEira corrÊa, clÊMErSoN MENEZES rocHa, adriaNE dE aNdradE 
coSta, VaGNEr lUiZ rEiS doS SaNtoS, MarloN carValHo MoUra, 
daNiEl lEoNardo dE PaiVa, lÚcia aliNE NaSciMENto NEVES, SElMa 
SaNtoS GUrGEl, WElcEli cardoSo lUStoSa, daNiEl rodriGUES Pa-
lHEta, EdUardo JoÃo da SilVa, ElÂiNE lÚcia NaSciMENto aSSad, 
Mara lÚcia GatiNHo caMPElo, MariNEtE da SilVa SaNtoS, aNtoNio 
carloS coSta oliVEira, roSilÉia Maria SilVa dE SoUSa, rENato 
tENÓrio torrES, aNa PaUla rodriGUES dE liMa, claUdiNEia Zat-
ta PoNtES, criStiaNE MacHado dE SoUSa, taiHaNNE oliVEira dE 
oliVEira, Karla SiMoNY oliVEira dE SoUSa, JUliaNNa alVES BaHia, 
JoaNa loPES rocHa, iVaNEY JoSÉ MarQUES ViEira, fláVio oliVEira 
da SilVa, Maria JoSÉ coNdE MartiNS, JoNHY dE JESUS oliVEira, 
raPHaEl GoMES BarBoSa, GláUcia Maria rodriGUES dE SoUSa, Jai-
ME NUNES da SilVa, lEdiaNE caStro da rocHa, adriENE tiNoco dE 
SoUSa MoNtEiro, alESSaNdra PalHEta da SilVa, ElaiNE dE SoUSa 
SilVa, aNdrEa GoMES fiGUEira, JUSSara SilVa dE alMEida, KErl-
lEY diaNE SilVa doS SaNtoS, EVEraldo dE SoUSa PErEira, MaU-
rÍcio JÚNior dE alMEida PaNtoJa, aNdrÉa criStiNa doS SaNtoS 
lUZ, iara da SilVa SaNtaNa, aNa Katia EStEVaM JaciNto, Marta 
roBErta da SilVa rodriGUES, alEXSaNdra Maria MEirElES SoarES 
da SilVa, SoNia tErEZiNHa trEViSaN dE liMa, áBia araGUacY SilVa 
BraSil, iSaBEla NaSciMENto riBEiro, aNtoNio rodriGUES dE liMa, 
oriValda cErdEira fEitoSa, JErrY dE MiraNda roMEro, idiMar 
cHaVES cardoSo, MaX aNdErSoN da crUZ fErrEira, aNa criStiNa 
MEdEiroS doS SaNtoS, fraNciSco BEZErra da SilVa NEto, XirlE 
doS SaNtoS da SilVa, Maria SoarES da SilVa, flaVio aNdrÉ ViEira 
riBEiro, dEYBSoN NEri taVarES, daVi dE caStro diaS, criStiaNo 
da SilVa alVES, Horácio MoraiS da SilVa, roNdialda rodriGUES 
BarBoSa, NarlENE Maria loPES da coSta, EdiNaldo GoMES fEr-
rEira, EliSÂNGEla MatoS coSta, carloS alBErto dE caStro SoU-
Za, faBricia JaNE alfaia rodriGUES, GlaUcE dE MarÍlia da rocHa 
tocaNtiNS, clEitoN cloViS dE caStro GoNÇalVES, roBErto JoSÉ 
cordEiro da coSta, MariaNNE dEcKEr, EliaNE carValHo Vidal 
diaS, roMilSoN alVES da SilVa, Maria dE NaZarÉ oliVEira dE JE-
SUS, JociVaNio  BarBoSa araUJo, alcElY crUZ da SilVa,  aNa Maria 
da SilVa GalÚcio, aNaMar coSta crUZ, oSMar alESaNdro SarMEN-
to cardoSo, EdNEUZa MatoS da SilVa, aildE da SilVa alMEida, 
Marilda aParEcida PrEciliaNo do NaSciMENto, aloÍdE fraNÇa da 
SilVa, clEoNicE GoMES dEMÉtrio, BEatriZ GoMES da SilVa, EdiMar 
dE aNdradE MacHado, lUciMar doS aNJoS dElfiNa, EliSaNGEla 
trZEciaK dE MESQUita, JoSÉ roBErto NEBliNa SilVa, MarcElo do 
carMo ViaNa, GiSElE dE MoraES, carloS EdUardo alVES doS SaN-
toS, Maria VEra lÚcia da PaiXÃo SilVa, Horácio SilVa dE aZEVE-
do, Maria do roSário SoUZa fiGUEira, rENato SoUSa da SilVa, 
Maria lUZia aViNtE da SilVa, ValdiNÚBia roSÂNGEla dE alBUQUEr-
QUE lÔBo BEcHara, NÚBia dE SoUZa lEitE, NEriValdo loPES dE 
oliVEira, NÚBia BorGES XaViEr, clEoNicE SilVa PErEira, JaNilcE 
BaNdEira VaNZElEr, Maria SUlliVaN caMPoS coSta, MarlENE di-
NiZ, rallid lUZ do aMaral, dEUZirENE dE oliVEira PaES, fáBio da 
SilVa acioli, XarlES taVarES raMoS, dorValiNa GoMES MoNtEiro, 
roNaN lUZ do aMaral, aUdilENE do Socorro cardoSo MoNtEi-
ro, ViViaN daS GraÇaS cUNHa liSBoa, MaUricÉlia Maria do car-
Mo loPES, PErciliaNa PiNHEiro VaScoNcEloS, Marli PElEJa MaciEl 
doS SaNtoS, EdiNEtE Maria carValHo doS SaNtoS, EliNEUSa dE 
SoUSa Sadalla NEri, alESSaNdra Maria dE MESQUita, Maria fEr-
NaNda loPES PiMENtEl, riZEtE Maria fErrEira dE SoUSa, Marcia 
da SilVa Mota MENdES, lorENa do Socorro caStro SaNtoS, daY-
Za dE oliVEira SilVa dE QUadroS, Maria dE JESUS MaGalHÃES da 
cUNHa, JUciNEUda dE Brito, aNtoNio JESUaldo BEZErra dE MoU-
ra, raiMUNdo NoNato fErrEira cHaGaS, EriVaNia GoMES da SilVa, 
SHEYla criStiNa BraZ PiNHEiro, loUrdES aParEcida da SilVa Via-
Na, láZara doS rEiS SilVa, Zita SaNtaNa Garcia MartiNS, EldEr 
coSta fariaS, HÉlio SiQUEira BarBoSa, Naia lÚcia coSta MartiNS, 
aNtoNio liMa dE SoUZa, MarGarEtE riBEiro MariNHo, dariENE da 
SilVa BitENcoUrt, aYla daNNiElY dE MoraES SaNtoS, liliaN dE liMa 
PErEira, Maria da coNcEiÇÃo doS SaNtoS dE SENa, aNa lÚcia ro-
driGUES diaS, aldElENa VaScoNcEloS HacKENHaar, Maria diNalVa 
fErrEira loBato, BENEdita da coNcEiÇÃo rodriGUES dE aZEVEdo, 
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iZaBEl do Socorro VilHENa GoMES, aNa criStiNa da SilVa coSta, 
MariNEidE GoMES riBEiro, Maria JoSÉ riBaMar araÚJo caMPoS, 
tErEZiNHa dE oliVEira cardoSo, Mara rÚBia GiBSoN diaS, SiMo-
NE fláVia dE QUEiroZ lEMoS, daNiEllE dE araÚJo frEitaS, EdilMa 
NaSciMENto ModESto, MariZa BarBoSa PESSoa dE oliVEira, Maria 
iVaNEtE BarBoSa do carMo, alrEliNda Garcia BEZErra, Hilda lUZia 
loPES da coNcEiÇÃo, PaUlo SÉrGio torrES VaScoNcEloS, Marco aN-
toNio MartiNS dE oliVEira, EliaNE ciNtra GUEdElHa SilVa, aNtoNio 
MarcoS PaNtoJa doS SaNtoS, aNa cElia dE SoUSa ViaNa, roSaNGEla 
rocHa PirES, Maria do Socorro BaNdEira da SilVa, aNa claUdia Mo-
raES fErraro, roSElY MatoS dE SoUSa, cEcilia do Socorro PirES da 
SilVa, SÔNia dE fátiMa cardoSo aZEVEdo, JEaNi dE NaZarÉ carVa-
lHo dE liMa, Naia MarQUES da coSta, Maria dircE dE SoUSa BatiSta, 
ciBElE BatiSta GoMES, SaNdra Maria Prado MacHado, MaricEli dE 
SoUZa alMEida, alVaro aUGUSto Maia da SilVa, SHEila PatrÍcia dE 
oliVEira liMa, aNa PaUla da coNcEiÇÃo rEBElo, aprovados em concur-
so público realizado pela SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo.
acÓrdÃo N.º 61.479
(Processo n.º 53090-0/2008)
assunto: aPoSENtadoria
requerente: iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (art. 191, §3º, do ritcE-Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii, e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012: i- deferir o registro do ato de 
aposentadoria consubstanciado na Portaria aP n° 0940, de 20/03/2008, 
em favor de raiMUNdo MatoS do NaSciMENto, no cargo de auxiliar de 
Reabilitação, lotado na Secretaria de Estado de Saúde Pública;
II- Enviar cópia da presente decisão ao Instituto Nacional do Seguro Social- 
iNSS, para que adote as medidas que entender pertinentes.
acÓrdÃo N.º 61.480
(Processos n.ºs 52423-0/2010 e 51833-0/2012)
assunto: rEforMa
requerente: iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro NElSoN lUiZ tEiXEira cHaVES 
(art. 191, §3°, do ritcE-Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de reforma dos processos 
abaixo identificados:
Processo nº. 52423-0/2010: reforma consubstanciado na Portaria rE 
n° 328, de 01/04/2010, em favor do cabo PM WaldEMir aUGUSto dE 
OLIVEIRA, pertencente ao efetivo do 3º BPM/Santarém;
Processo nº 51833-0/2012: reforma consubstanciado na Portaria nº 
1830 de 30/04/2012, em favor do cabo PM NataN rotScHild da coSta 
MáXiMo, pertencente ao efetivo do BPoP (Santa izabel do Pará).
acÓrdÃo N.º 61.481
(Processo n.º 51241-2/2019)
assunto: aPoSENtadoria
requerente: MiNiStÉrio PÚBlico do EStado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira 
JUNior (art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria, 
consubstanciado no ato n.º 75, de 20/02/2019, em favor de PolYaNa 
BraSil MacHado dE SoUZa, no cargo de Promotora de Justiça de 2ª 
entrância, do Ministério Público do Estado do Pará.
acÓrdÃo Nº. 61.482
(Processo nº. 2008/53713-8)
assunto: aPoSENtadoria
requerente: iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa tEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com 
fundamento nos art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
aposentadoria consubstanciado na Portaria aP nº 1625, de 02/05/2008, em 
favor de Maria dEUSdEtE da coSta rEBElo roQUE, no cargo de Professor 
GEP-M-AD-2-401, Ref. IV, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
acÓrdÃo Nº. 61.483
(Processo nº. 2012/51431-8)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira (§3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamen-
to no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de nomeações 
por concurso Público em favor de SiSlEY ciNtiS loPES rocHa, ErMENE-
Gilda EUZEBiNHa dE oliVEira BarroS, aNtoNiEta dE NaZarÉ PaUla 

MElo, roSENil da SilVa alVES, SolaNGE Maria lEÃo MiraNda, la-
Zilda coNcEiÇÃo loBato rEiS, aliNE dE oliVEira riBEiro, aMElia 
daS GraÇaS caNtÃo SiMÕES, JoSiEllE cHarlENE ViaNa fariaS, Gil-
cilEia lEal dE lEal, loUrdES loBo dE Brito, JEaNa fariaS da SilVa, 
EdNa lUcia MacHado loUZada, fErNaNda cHriStiNa da SilVa MoN-
tEiro, JoSÉ Maria MorEira dE SoUZa, BrUNa lEtÍcia caldaS do 
carMo da SilVa, roSEMErE MoraES da SilVa, rUBilENE SaNtoS dE 
lEMoS, NoElY alBErto coSta, MarcEla aritEia oliVEira NoGUEira, 
alZiaNa PENa PaNtoJa, Maria aMália PErEira caValcaNtE, Maria 
NaZarÉ MacHado da SilVa, rENata dE fátiMa SaNtoS liMa, rUtE 
HolaNda dE araÚJo BarBoSa, MariNEidE fariaS dE oliVEira, iltoN 
caMPoS BEZErra, SiMoNE Maria SoarES dE liMa diaS, caNdida do 
Socorro SilVa dE QUEiroZ, EliEtE BEZErra doS SaNtoS, JoSÉ Mo-
raES QUarESMa, Maria da coNcEiÇÃo loUriNHo rodriGUES, Maria 
odilia NoGUEira tUraN, allaNa da SilVa diaS, lUcia rEGiNa NErES 
PErEira, liSEtE frEitaS carValHo, WaltEr JoSÉ MoNtEiro Mar-
QUES, WaNNicE caMila BaNdEira da SilVa, Marcia Maria coSta dE 
carValHo GoES, tHarcila PErEira SoarES fErNaNdES, Maria aUXi-
liadora ciriNo doS SaNtoS, EStEr criStiNa liSBoa fEio, adriaNa 
dE caSSia liSBoa GUiMarÃES, Maria aParEcida cUNHa doS SaNtoS, 
aNdrEa MoNtEiro doS SaNtoS, EdiSa aSSUNÇÃo corrEa e MaGali 
roSaNE VaScoNcEloS fErrEira, aprovados em concurso Público reali-
zado pela SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo.
acÓrdÃo N.º 61.484
(Processo n.º 2019/53240-9)
assunto: aPoSENtadoria
requerente: iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do Pará.
relator: conselheiro NElSoN lUiZ tEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria, 
consubstanciado na Portaria nº 684, de 27.02.2019, em favor de Maria 
GORETTI SENA DE SOUSA, no cargo de Escrevente Datilógrafo Ref. III, 
lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.485
(Processos n.ºs 51758-3/2017, 52664-2/2017,  52766-7/2017, 
53114-3/2017 e 53704-8/2017)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNStitUto dE GEStÃo PrEVidENciária do EStado do Pará
relator: conselheiro NElSoN lUiZ tEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão, referentes aos 
processos abaixo identificados:
Processo n.º 51758-3/2017: Pensão consubstanciada na Portaria PS n.º 
1029, de 02,05.2014, em favor de Maria do liVraMENto SilVa VEloSo, 
dependente do ex-segurado Luiz Alfredo França Veloso;
Processo n.º 52664-2/2017: Pensão consubstanciada na Portaria PS 
n.º 1809, de 01.02.2016, em favor de loUriVal BroNY da coSta, 
dependente da ex-segurada Maria Zenaide Teixeira;
Processo n.º 52766-7/2017: Pensão consubstanciada na Portaria rEt PS n.º 
0612, de 01.06.2017, em favor de dalila oliVEira diaS rodriGUES e NaYra 
CRISTINA TAVEIRA SILVA, dependentes do ex-segurado Helder Rodrigues da Silva;
Processo n.º 53114-3/2017: Pensão consubstanciada na Portaria PS n.º 
0400, de 02.05.2017, em favor de BENEdita roSa SilVa GoNÇalVES, 
dependente do ex-segurado Lauro Rodrigues Gonçalves; e
Processo n.º 53704-8/2017: Pensão consubstanciada na Portaria PS n.º 
0813, de 01.08.2016, em favor de EliaS dE VaScoNcEloS fraGata, 
dependente da ex-segurada antônia de oliveira fragata.

Protocolo: 665829
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1555/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUStiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do requerimento protocolizado no “SiP” sob o n.º 
5986/2021, em 04/05/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça NadilSoN PortilHo GoMES para, 
sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de Membro auxiliar do 
centro de apoio operacional da cidadania - cao cidadania, a contar de 
12/04/2021, até ulterior deliberação.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUStiÇa. 
 Belém, 17 de junho de 2021.
cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUStiÇa

Protocolo: 668897
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terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 046/2018
Núm. do Termo aditivo: 5º
Núm. do Contrato: 046/2018-MP/PA.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Sra. iZaNEidE criStiNa diaS daNtaS.
Objeto e Justificativa do Aditamento: locação de imóvel utilizado como sede da 
Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará/Pa. Prorrogação do prazo de vi-
gência do contrato original por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 62, 
§3º, i, da lei nº 8.666/93 e também da lei nº 8.625/1991 (lei do inquilinato).
data de assinatura: 17/06/2021.
Vigência do aditamento: 20/06/2021 a 19/06/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-36. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 668686

aViso de LicitaÇÃo
.

Sessão de Continuidade 
O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Comissão Perma-
nente de Licitação, convoca as empresas licitantes a participarem da sessão 
que dará continuidade à concorrência nº 001/2020-MP/Pa (lote i - Execução 
de obra para construção de nova sede do MPPA no município de Cametá; Lote 
ii - Execução de obra para construção de nova sede do MPPa no município de 
Moju), a ser realizada no dia 21/06/2021, às 10h00, no Auditório Natanel Lei-
tão, situado à rua João diogo, 100, térreo, cidade Velha, Belém-Pa, oportu-
nidade na qual serão abertos os envelopes contendo as propostas financeiras 
das empresas que restaram habilitadas após a fase recursal.

Protocolo: 668793

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1540/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E:coNcEdEr à servidora NilMa ElaNE dE carValHo corrEa 
da SilVa, aUXiliar dE adMiNiStraÇÃo, Matrícula n.º 999.1232, lotada na 
Promotoria de Justiça de Santa Maria do Pará, a importância de r$ 1.320,00 
(hum mil e trezentos e vinte reais), para ocorrer com despesas de Pronto 
Pagamento, período de aplicação 9/6/2021 até 8/8/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNtE dE rEcUrSoS 0101000000
NatUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo r$ 200,00
3390-36 - o.S. terceiros - P.física r$ 1.120,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUStiÇa. 
 Belém, 15 de junho de 2021.
Marcio roBErto SilVa MENEZES
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 1541/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr ao servidor EVErtoN coSta doS SaNtoS, aU-
Xiliar dE adMiNiStraÇÃo, Matrícula n.º 999.2146, lotado na Promotoria 
de Justiça de tomé-açu, a importância de r$ 1.490,00 (hum mil e quatro-
centos e noventa reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, 
período de aplicação 9/6/2021 até 8/8/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNtE dE rEcUrSoS 0101000000
NatUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo r$ 900,00
3390-39 - o.S. terceiros - P. Jurídica r$ 590,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUStiÇa. 
 Belém, 15 de junho de 2021.
Marcio roBErto SilVa MENEZES
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 1542/2021-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr à servidora adriaNa QUEiroZ Garcia loPES, 
aUXiliar dE adMiNiStraÇÃo, Matrícula n.º 999.2719, lotada na Promo-
toria de Justiça de canaã dos carajás, a importância de r$ 2.000,00 (dois 
mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 8/6/2021 até 7/8/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNtE dE rEcUrSoS 0101000000
NatUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo r$ 1.500,00
3390-36 - o.S. terceiros - P. Jurídica r$ 500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUStiÇa. 
 Belém, 16 de junho de 2021.
Marcio roBErto SilVa MENEZES
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro

Protocolo: 668715

FÉrias
.

Portaria Nº 0346/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela Constituição Federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 111989/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da 
Promotora de Justiça fláVia MiraNda fErrEira MEccHi, estabelecidas 
pela Portaria n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no 28/06 a 27/07/2021, para 
gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal. 
 Belém, 16 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0347/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 111994/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do Promotor de 
Justiça Mário cÉSar NaBaNtiNo arraiS BraUNa, estabelecidas pela Portaria 
n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 02 a 31/08/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal. 
 Belém, 16 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0348/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 111996/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do 
Promotor de Justiça lEoNardo JorGE liMa caldaS, estabelecidas pela 
Portaria n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 30/10/2021, para 
gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal. 
 Belém, 16 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0349/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela Constituição Federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 112209/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do 
Promotor de Justiça odÉlio diViNo Garcia JÚNior, estabelecidas pela 
Portaria n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 04/10 a 02/11/2021, 
para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal. 
 Belém, 16 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
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Portaria Nº 0350/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela Constituição Federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 112223/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do Promotor 
de Justiça JoSiEl GoMES da SilVa, estabelecidas pela Portaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 31/05 a 29/06/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal. 
 Belém, 16 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0351/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela Constituição Federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 112449/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da 
Promotora de Justiça Naiara Vidal NoGUEira, estabelecidas pela 
Portaria n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 07/06 a 06/07/2021, 
para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal. 
 Belém, 16 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0352/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 112519/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do Promotor 
de Justiça diEGo BElcHior fErrEira SaNtaNa, estabelecidas pela 
Portaria n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 16/11 a 15/12/2021, 
para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal. 
 Belém, 16 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0353/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela Constituição Federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 112540/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do Promotor 
de Justiça claUdoMiro loBato dE MiraNda, estabelecidas pela 
Portaria n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 09/09 a 08/10/2021, 
para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal. 
 Belém, 16 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 0354/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 112551/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do 
Promotor de Justiça tHiaGo riBEiro SaNaNdrES, estabelecidas pela 
Portaria n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 09/08 a 07/09/2021, 
para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal. 
 Belém, 16 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0355/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 112722/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da 
Promotora de Justiça aNa cláUdia BaStoS dE PiNHo estabelecidas pela 
Portaria n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 30/06/2021, para 
gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal. 
 Belém, 16 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0356/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 112800/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da 
Promotora de Justiça aliNE JaNUSa tElES MartiNS, estabelecidas pela 
Portaria n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 30/06/2021, para 
gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal. 
 Belém, 16 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0357/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela Constituição Federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 112825/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do Promotor 
de Justiça GUilHErME liMa carValHo, estabelecidas pela Portaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 30/09/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal. 
 Belém, 16 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
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Portaria Nº 0358/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 113033/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do Promotor 
de Justiça tHiaGo taKada PErEira, estabelecidas pela Portaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 02 a 31/08/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal. 
 Belém, 16 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0359/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 113083/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do 
Promotor de Justiça SUldBlaNo oliVEira GoMES, estabelecidas pela 
Portaria n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 02a 31/08/2021, para 
gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal. 
 Belém, 16 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 668893

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1552/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUStiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo o Procedimento administrativo disciplinar N.º 000023-
144/2019 instaurado no Ministério Público do Estado do Pará,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Procurador de Justiça SÉrGio 
tiBÚrcio doS SaNtoS SilVa para ter acesso e atuar no Procedimento 
Investigatório Criminal supramencionado podendo tomar todas as medidas 
que entender cabíveis e necessárias a devida instrução, inclusive, inves-
tigar, requisitar diligências, informações, exames, perícias, documentos, 
expedir notificações e intimações, realizar oitivas para colheitas de infor-
mações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e apreensões 
desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer denúncia, inter-
por e contrarrazoar recursos em todos ao graus e instâncias jurídicas até o 
final do processo, em tudo respeitados os direitos e garantias que assistem 
ao indiciado e pessoas envolvidas.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUStiÇa. 
 Belém, 16 de junho de 2021.
cESar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUStiÇa

Protocolo: 668553
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA nº 003/2021-MP/9ªPJ/STM  de instauração 
de Inquérito Civil  SIMP 004836-031/2021
o Promotor da 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de direitos cons-
titucionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fErrEira 
SaNtaNa, torna pública a instauração de inquérito civil  SiMP nº 004836-
031/2021, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Justiça de 
Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade cEP: 
68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
Portaria  nº 003/2021-MP/9ºPJ/StM.
investigados: Helcias coelho lima filho e MENdES E MENdES adVocacia
assunto: “apurar  possível prática de ato de improbidade administrativa do 
art. 10, Viii, da lei 8.429/1992, em razão da contratação ilegal da pessoa 
jurídica Mendes e Mendes, sociedade de advogados, mediante inexigibi-
lidade de licitação sem comprovação da singularidade do objeto e sem 
comprovação da notória especialização”.
diEGo BElcHior fErrEira SaNtaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 668605

Portaria Nº 0302/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância do 1º cargo da promotoria de justiça de tai-
lândia e do cargo da promotoria de justiça de Mocajuba;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça louise rejane de araú-
jo Silva Severino, Gerson Alberto de França e Juliana Dias Ferreira de Pinho Nobre;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que integram a 
Região Administrativa Tocantins;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 4702, 
4961, 5211, 5510, 5566 e 6738/2021;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a promotora de justiça adriaNa PaSSoS fErrEira para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de limoeiro do 
Ajuru, a contar de 14/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
ii - dESiGNar o promotor de justiça JoSÉ iltoN liMa MorEira JÚNior 
para exercer na promotoria de justiça de tailândia, as atribuições do 1º 
cargo, a contar de 22/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iii - dESiGNar o promotor de justiça Márcio dE alMEida fariaS para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Mocajuba, a 
contar de 26/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iV - dESiGNar o promotor de justiça iSaac SacraMENto da SilVa para 
exercer na promotoria de justiça de cametá, as atribuições do 1º cargo, no 
período de 15 a 29/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
V - dESiGNar a promotora de justiça GrUcHENHKa oliVEira BaPtiSta 
frEirE para exercer na promotoria de justiça de abaetetuba, as atribui-
ções do 4º cargo, no período de 18/4 a 14/10/2021, sem prejuízo das 
demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 31 de maio de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0303/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO os termos do expediente protocolizado sob nº 5547/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, oficiarem perante o juizado especial criminal de 
abaetetuba, nos seguintes meses:
I – ADRIANA PASSOS FERREIRA, maio e outubro/2021;
II – GRUCHENHKA OLIVEIRA BAPTISTA FREIRE, junho e setembro/2021;
III – JEANNE MARIA FARIAS DE OLIVEIRA, julho/2021;
iV – GErSoN daNiEl SilVa da SilVEira, agosto/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 31 de maio de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0304/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Santa 
Izabel do Pará;
CONSIDERANDO os termos do expediente protocolizado sob nº 7344/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça frEdErico aUGUSto dE MoraiS frEi-
RE para oficiar em conjunto com a promotora de justiça REGINA LUIZA 
taVEira da SilVa nos autos do processo nº 0005261-70.2016.8.14.0049, 
de atribuição do 1º cargo da promotoria de justiça de Santa izabel do Pará, 
a contar de 28/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSti-
tUcioNal.
Belém, 31 de maio de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0305/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do 
Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO os termos do expediente protocolizado sob nº 4954/2021;
r E S o l V E:
rEVoGar, no período de 12 a 19/4/2021, a designação do promotor de 
justiça JoSÉ aUGUSto NoGUEira SarMENto para, sem prejuízo das 
demais atribuições, oficiar perante o juizado especial criminal de Castanhal, 
contida na Portaria nº 0041/2021-MP/SUB-Ji, de 9/4/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 31 de maio de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
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Portaria Nº 0306/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 5º cargo da promotoria de justiça de aba-
etetuba;
CONSIDERANDO os termos do expediente protocolizado sob nº 7546/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça GErSoN daNiEl SilVa da SilVEira para 
oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 7/6/2021, referente 
aos autos do processo nº 0013134-87.2018.8.14.0070, de atribuição do 5º 
cargo da promotoria de justiça de abaetetuba, podendo adotar medidas per-
tinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 07 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0307/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito da promotoria de justiça de Curuçá;
CONSIDERANDO os termos do expediente protocolizado sob nº 7338/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça rEGiNaldo cÉSar liMa álVarES para, 
sem prejuízo das demais atribuições, oficiar nas sessões do tribunal do júri, 
de atribuição do cargo da promotoria de justiça de curuçá, referentes aos 
autos de processos e dias indicados, podendo adotar medidas pertinentes, 
inclusive interpor recursos:
I – processo nº 0001706-33.2019.8.14.0019, dia 16/7/2021;
ii – processo nº 0005135-18.2013.8.14.0019, dia 23/7/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 07 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0308/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Breves;
CONSIDERANDO os termos do expediente protocolizado sob nº 6999/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça rodriGo SilVa VaScoNcEloS para, 
sem prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, oficiar em 
audiências e sessões do tribunal do júri, de atribuição do 1º cargo da pro-
motoria de justiça de Breves, no período de 7 a 21/6/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 07 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0309/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça José augusto 
Nogueira Sarmento e Júlio César Sousa Costa;
coNSidEraNdo a vacância dos cargos das promotorias de justiça de Bu-
jaru e São Francisco do Pará;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que integram a 
Região Administrativa Nordeste I;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 4466, 
4954, 5428, 5567, 5765 e 5814/2021;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a promotora de justiça Maria JoSÉ ViEira dE carValHo 
cUNHa para exercer na promotoria de justiça de castanhal, as atribuições do 
5º cargo, no período de 12 a 19/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
ii - dESiGNar o promotor de justiça rEGiNaldo cÉSar liMa álVa-
RES para oficiar perante o juizado especial criminal de Castanhal, no perí-
odo de 12 a 19/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
iii - dESiGNar os promotores de justiça Maria JoSÉ ViEira dE carVa-
LHO CUNHA e RODRIGO AQUINO SILVA para oficiarem perante o juizado 
especial criminal de castanhal, no período de 3 a 31/5/2021, sem prejuízo 
das demais atribuições;
iV - dESiGNar os promotores de justiça rEGiNaldo cÉSar liMa álVa-
RES e SABRINA MAMEDE NAPOLEÃO KALUME para oficiarem perante o 
juizado especial criminal de castanhal, no período de 1º a 30/6/2021, sem 
prejuízo das demais atribuições;

V - dESiGNar a promotora de justiça tatiaNa fErrEira GraNHEN para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Maracanã, no 
período de 20 a 27/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Vi - dESiGNar a promotora de justiça criStiNa Maria dE QUEiroZ co-
larES para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de São 
Francisco do Pará, a contar de 3/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
Vii - dESiGNar o promotor de justiça daNYllo PoMPEU colarES para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Bujaru, a con-
tar de 3/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 07 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0310/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018, e pela 
PORTARIA nº 6002/2019-MP/PGJ, de 9 de outubro de 2019;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo das promotorias de justiça de Benevides;
CONSIDERANDO os termos do expediente protocolizado sob nº 5395/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça ViViaNa doS SaNtoS coUto dEla-
QUiS PErEZ para, sem prejuízo das demais atribuições e em atuação con-
junta, exercer nas promotorias de justiça de Benevides, as atribuições do 
1º cargo, no período de 1º/5 a 30/6/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 07 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0311/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito das promotorias de justiça de Santa Izabel do Pará;
CONSIDERANDO os termos do expediente protocolizado sob nº 5832/2021;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça DANIEL MENEZES BARROS para oficiar 
perante o juizado especial criminal de Santa izabel do Pará, no período de 
3 a 31/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 07 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0312/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito da promotoria de justiça de defesa do patrimô-
nio público e da moralidade administrativa de Belém;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 
2289, 5217 e 6041/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições e em regime de mutirão, oficiarem em processos 
judiciais e extrajudiciais referentes aos anos de 2015 a 2017, de atribuição 
dos seguintes cargos da promotoria de justiça de defesa do patrimônio 
público e da moralidade administrativa de Belém, nos períodos indicados:
I – 3° cargo, SULDBLANO OLIVEIRA GOMES, de 26/4 a 24/6/2021;
ii – 6° cargo, daNiEl MENEZES BarroS, de 12/5 a 10/7/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 07 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0313/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de defesa 
do patrimônio público e da moralidade administrativa de Belém;
CONSIDERANDO os termos do expediente protocolizado sob nº 5710/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça adriaNa PaSSoS fErrEira para, em 
atuação conjunta com a promotora de justiça EriKa MENEZES dE oliVEi-
ra, exercer na promotoria de justiça de defesa do patrimônio público e da 
moralidade administrativa de Belém, as atribuições do 1º cargo, no período 
de 3/5 a 1º/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
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PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 07 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0314/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 6º cargo da promotoria de justiça de defesa 
do patrimônio público e da moralidade administrativa de Belém;
CONSIDERANDO os termos do expediente protocolizado sob nº 4950/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça EVaNdro dE aGUiar riBEiro para, 
sem prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, exercer na 
promotoria de justiça de defesa do patrimônio público e da moralidade 
administrativa de Belém, as atribuições do 6º cargo, no período de 12 a 
16/4/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 07 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0315/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a designação da promotora de justiça Ângela Maria Ba-
lieiro Queiroz para exercer a função de coordenadora do centro de apoio 
Operacional Cidadania;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 4º cargo da promotoria de justiça de violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher de Belém;
CONSIDERANDO os termos do expediente protocolizado sob nº 5080/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça fraNKliN loBato Prado para exercer 
na promotoria de justiça de violência doméstica e familiar contra a mulher 
de Belém, as atribuições do 4º cargo, a contar de 13/4/2021, sem prejuízo 
das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 07 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0316/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Pa-
ragominas;
CONSIDERANDO os termos do expediente protocolizado sob nº 7805/2021;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça ALAN JOHNNES LIRA FEITOSA para oficiar 
na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 8/6/2021, referente aos au-
tos do processo nº 0005221-79.2020.8.14.0039, de atribuição do 1º cargo da 
promotoria de justiça de Paragominas, podendo adotar medidas pertinentes, 
inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 08 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0317/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Paragominas;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 7805/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça alaN JoHNNES lira fEitoSa para, sem 
prejuízo das demais atribuições e em regime de mutirão, oficiar em pro-
cessos judiciais e extrajudiciais de atribuição do 1º cargo da promotoria de 
justiça de Paragominas, nos dias 9 e 10/6/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 08 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 0318/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços mi-
nisteriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de Canaã dos Carajás;
CONSIDERANDO os termos do expediente protocolizado sob nº 7534/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça EricK ricardo dE SoUZa fEr-
NANDES para oficiar em conjunto com o promotor de justiça DAVID 
tErcEiro NUNES PiNHEiro na sessão do tribunal do júri, pautada 
para o dia 16/6/2021, referente aos autos do processo nº 0000622-
97.2020.8.14.0136, de atribuição do 2º cargo da promotoria de justiça de 
canaã dos carajás, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 08 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0320/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a licença das promotoras de justiça Silvia Branches Si-
mões e Viviane Veras de Paula Couto;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito dos cargos da promotoria de justiça da infância 
e juventude de Belém;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 4506, 
5490 e 5923/2021;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a promotora de justiça SiNtia NoNata NEVES dE QUiNta-
NilHa BiBaS MaradEi para exercer na promotoria de justiça da infância 
e juventude de Belém, as atribuições do 3º cargo, nos períodos de 3 a 
13/4/2021 e 3/5 a 1º/6/2021, sem prejuízo das demais atribuições;
ii - dESiGNar o promotor de justiça NicolaU aNtoNio doNadio criS-
PiNo para exercer na promotoria de justiça da infância e juventude de 
Belém, as atribuições do 6º cargo, no período de 22 a 29/4/2021, sem 
prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 09 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0321/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a suspeição arguida pela promotora de justiça Lílian Viana Freire;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 12º cargo da promotoria de justiça de Marabá;
CONSIDERANDO os termos do expediente protocolizado sob nº 7237/2021;
r E S o l V E:
DESIGNAR a promotora de justiça JANE CLEIDE SILVA SOUZA para ofi-
ciar nos autos do processo nº 0807502-08.2020.8.14.0028, de atribuição 
do 12º cargo da promotoria de justiça de Marabá, a contar de 25/5/2021, 
sem prejuízo de suas atribuições originárias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 10 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0322/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do Ministé-
rio Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 6000 e 
6306/2021;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 10/5/2021, a designação da promotora de justiça 
JUliaNa NUNES fÉliX para, sem prejuízo das demais atribuições, exercer 
as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Medicilândia, contida 
no item V da Portaria nº 585/2021-MP/PGJ, de 3/3/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 10 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0323/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do 
Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;



110  diário oficial Nº 34.614 Sexta-feira, 18 DE JUNHO DE 2021

CONSIDERANDO os termos do expediente protocolizado sob nº 5153/2021;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 19/4/2021, a designação da promotora de justiça 
MarlENE raMoS PaMPolHa para exercer nas promotorias de justiça 
direitos constitucionais fundamentais e dos direitos humanos de Belém, as 
atribuições do 1º cargo, contida na Portaria nº 0059/2021-MP/SUB-Ji, 
de 14/4/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 10 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0324/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do 
Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO os termos do expediente protocolizado sob nº 5153/2021;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 19/4/2021, a designação do promotor de 
justiça carloS EUGÊNio rodriGUES SalGado doS SaNtoS para 
exercer nas promotorias de justiça da infância e juventude de Belém, as 
atribuições do 3º cargo, contida na Portaria nº 648/2021-MP/PGJ, de 
11/3/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 10 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0325/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito da promotoria de justiça de tutela das fundações 
privadas, associações de interesse social, falência e recuperação judicial e 
extrajudicial de Belém;
CONSIDERANDO os termos do expediente protocolizado sob nº 5153/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça MarlENE raMoS PaMPolHa para, em 
atuação conjunta, exercer na promotoria de justiça de tutela das fundações 
privadas, associações de interesse social, falência e recuperação judicial e 
extrajudicial de Belém, as atribuições do 1º cargo, a contar de 19/4/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 10 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0326/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo o afastamento da promotora de justiça leane Barros fi-
úza de Mello para exercer a função de assessora da corregedoria-Geral do 
Ministério Público;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 1º cargo das promotorias de justiça de 
direitos constitucionais fundamentais e dos direitos humanos de Belém;
CONSIDERANDO os termos do expediente protocolizado sob nº 5153/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça carloS EUGÊNio rodriGUES SalGado 
doS SaNtoS para exercer nas promotorias de justiça direitos constitucio-
nais fundamentais e dos direitos humanos de Belém, as atribuições do 1º 
cargo, a contar de 19/4/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSti-
tUcioNal.
Belém, 10 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0327/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 2018/2019-MP/4º cargo, datado 
de 27/8/2019, de iniciativa da promotora de justiça regiane Brito coelho 
ozanan, protocolizado sob nº 38913/2019, no qual solicita ser designada 
para atuar em uma das promotorias de justiça de Belém, para melhor 
atender as necessidades especiais de sua filha, conforme laudos e relató-
rios médicos apresentados;
CONSIDERANDO que só excepcionalmente, o promotor de justiça pode 
exercer suas atribuições em promotoria de justiça da qual for titular;
CONSIDERANDO que as circunstâncias narradas no expediente justificam 
tal medida excepcional;
coNSidEraNdo a nomeação do Promotor de Justiça césar Bechara Nader Mattar 

Júnior para exercer o cargo de Procurador-Geral de Justiça no biênio 2021/2023;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos 
serviços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça do 
consumidor de Belém;
CONSIDERANDO os termos do expediente protocolizado sob nº 6365/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça rEGiaNE Brito coElHo oZaNaN para 
exercer na promotoria de justiça do consumidor de Belém, as atribuições 
do 1º cargo, a contar de 20/5/2021, com prejuízo de sua titularidade.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNStitUcioNal.
Belém, 10 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0328/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito dos 1º e 2º cargos da promotoria de justiça 
do consumidor de Belém;
CONSIDERANDO os termos do expediente protocolizado sob nº 6365/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça JoaNa cHaGaS coUtiNHo para, sem 
prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, exercer na pro-
motoria de justiça do consumidor de Belém, as atribuições em matéria 
criminal dos seguintes cargos, nos períodos indicados:
I – 2º cargo, de 12/4 a 19/5/2021;
ii – 1º cargo, a contar de 20/5/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUStiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSti-
tUcioNal.
Belém, 10 de junho de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 668594
eXtrato:
O 10º Promotor de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, Vi 
e § 3º da lei complementar nº 057/06 e na resolução nº 007/2019– cPJ, 
de 06 de junho de 2019, torna pública a instauração de forma eletrônica do 
ProcEdiMENto adMiNiStratiVo Nº 005549-031/2021 nesta 10ª Promoto-
ria de Justiça de Santarém, situada na av. Mendonça furtado, 3991, bairro li-
berdade, cEP: 68.040-148, Santarém/Pa, fone: (93) 3512-0476/0485/0400.
Portaria nº 001/2021-MP/10ªPJcv
assunto: implementação da rotina digital no âmbito da 10ª Promotoria de 
Justiça de Santarém-Pará

Protocolo: 668587
extrato da Portaria nº 047/2021 – Procedimento Preparatório 
nº 000174-151/2021.
o ProMotor dE JUStiÇa do 6º carGo da ProMotoria dE dEfESa do 
PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiStratiVa, dr. aldo dE 
oliVEira BraNdÃo SaifE, torna pública a instauração do Procedimento 
Preparatório nº 000174-151/2021 que se encontra à disposição na sede do 
Ministério Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração: 047/2021-MP/6ºPJdPPMa
objeto: apurar a suposta acumulação indevida de cargos públicos por par-
te de raimundo Miranda de carvalho, que tem vínculo com o Hospital Uni-
versitário João de Barros Barreto, Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo 
e Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 668653
a Viso de arqUiVaMeNto nº 03/2021-5º PJdPPMa
 o 5º ProMotor de JUstiÇa de deFesa do PatriMÔNio PÚBLi-
co e da MoraLidade adMiNistratiVa de BeLÉM,
dr. Sandro ramos chermont, no uso de suas atribuições legais, e nos ter-
mos do artigo 10, § 1º, da resolução nº 23/2007, do cNMP.
Torna pública, para os devidos fins, a promoção de arquivamento dos autos 
do inquérito civil n° 000160-151/2019, a ter por objeto “ apuração de ato 
de improbidade administrativa consistente no suposto descumprimento de 
decisão judicial proferida em 06/07/2010, nos autos da ação cautelar ino-
minada, porcesso n.° 0023041-83.2010.8.14.0301”.
Em conformidade com o disposto do artigo 7°,  §4º , da Portaria n.º 
2128/2020-MP/PGJ e por intermédio deste, fica informado aos interessados 
(Higino Pereira da Silva Neto e ivan rodrigues de Morais), sobre a 
promoção de arquivamento proferida nos autos do inquérito civil, posto 
não ter ocorrido, no prazo de 10 (dez) dias, comprovação de recebimento 
da mensagem eletrônica remetida.
aos interessados, informa-se que têm a faculdade de encaminhar ao Egré-
gio conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará, se assim 
desejarem, razões escritas ou documentos, que serão incorporados aos 
autos do procedimento, com o propósito de obstar seu arquivamento.
Belém/Pa, 16 de junho de 2021.
SaNdro raMoS cHErMoNt
5º Promotor de Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de Belém

Protocolo: 668648
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MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 037/2021-11PJMaB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Justi-
ça da defesa da Probidade administrativa e  tutela das fundações e Entidades 
de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, incisos iV e 
Viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, incisos iV, a, b e 
Viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 da lei 8.625/1993 – loNMP, 
artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar nº 057/06 – loMPPa, rE-
SolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- cPJ, torna pública a instau-
ração do iNQUÉrito ciVil  000053-940/2020 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. c/ 
Rod. Transamazônica – Agrópolis do INCRA, CEP. 68.502-290 – Marabá – Pará 
– fone/fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ 037/2021-11PJMAB
objeto: documentação encaminhada pela 4ª PJ de Marabá, relativo a suposta 
omissão da autoridade policial presidente do iPl 00184/2009.000786-3, o 
qual encaminhou os citados autos ao fórum após a prescrição do crime nele 
investigado.
Envolvidos:  JoSÉ lÊNio fErrEira dUartE
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da Probi-
dade administrativa e  tutela das fundações e Entidades de interesse Social 
de Marabá

Protocolo: 668642
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 033/2021-MP/11ªPJ/stM
a 11ª Promotora de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, Vi 
e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, Vi da res. 23-cNMP, 
de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
000018-340/2021, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor 
de Justiça de Santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, Santarém/Pa.
Portaria nº 033/2021-MP/11ªPJ/StM
Interessado: Maria Totelho; Aldemar Almeida; Elisvan Botelho
assunto: objetivando apurar informações prestadas e adotar medidas cabí-
veis, a fim de assegurar aos idosos Maria Botelho e Aldemar Almeida, ambos 
de 68 (sessenta e oito) anos de idade, o efetivo respeito aos seus direitos, nos 
termos do art. 2º do Estatuto do idoso.
lariSSa BraSil BraNdÃo – 11ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 668779
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 005/2021/MP/1ªPJca
a Promotora de Justiça titular do 1º cargo, da Promotoria de Justiça de 
conceição do araguaia/Pa, com fundamento no art. 52, Vi, alínea “a” da lei 
complementar nº 057/06 e no art. 4º, inciso iV da resolução nº 23 do cNMP, 
17/09/07 e art. 24, § 2º, inciso i da resolução nº 007/2019-cPJ, torna público 
a instauração do inquérito civil por Portaria n.º 005/2021/1ªPJca/MP que se 
encontra a disposição na Promotoria de Justiça de conceição do araguaia/Pa, 
situada na avenida Marechal rondon, 90, centro, cEP 68.540-000 – conceição 
do araguaia/Pa. fone: (94) 3421-2278.
Portaria de instauração de inquérito civil nº 005/2021/MP/1ª PJca
assunto: apuração de crime de improbidade no Município de floresta do araguaia/Pa.
adriaNa Maria PriMo dE carValHo – ProMotora dE JUStiÇa.

Protocolo: 668775
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 004/2021/MP/1ªPJca
a Promotora de Justiça titular do 1º cargo, da Promotoria de Justiça de 
conceição do araguaia/Pa, com fundamento no art. 52, Vi, alínea “a” da lei 
complementar nº 057/06 e no art. 4º, inciso iV da resolução nº 23 do cNMP, 
17/09/07 e art. 24, § 2º, inciso i da resolução nº 007/2019-cPJ, torna público 
a instauração do inquérito civil por Portaria n.º 004/2021/1ªPJca/MP que se 
encontra a disposição na Promotoria de Justiça de conceição do araguaia/Pa, 
situada na avenida Marechal rondon, 90, centro, cEP 68.540-000 – conceição 
do araguaia/Pa. fone: (94) 3421-2278.
Portaria de instauração de inquérito civil nº 004/2021/MP/1ªPJca
assunto: apuração de crime de improbidade no Município de floresta do ara-
guaia/Pa.
adriaNa Maria PriMo dE carValHo – ProMotora dE JUStiÇa.

Protocolo: 668771
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 004/2021-2ªPJPGM
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Promotor de Justiça carloS 
laMarcK MaGNo BarBoSa, titular do 2º cargo de PJ de Paragominas, com 
fundamento no art. 54, Vi, e §3º da lei complementar nº 057/06, no art. 
4º, Inc. VI, da Resolução nº 23 – CNMP, de 17/09/07, e nos arts. 32 (final) 
e 24, §2º, i, da resolução nº 007/2019–cPJ, torna pública a instauração 
do iNQUÉrito ciVil, Portaria nº 004/2021-2ªPJPGM, que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Paragominas, situada no Eixo W1, s/
nº, bairro célio Miranda, cEP 68.625-510 – Paragominas/Pa, telefones nºs 
(91) 3729-1783 / 3729-3820.
Portaria nº 004/2021-2ªPJPGM
requerido: PrEfEitUra MUNiciPal dE ParaGoMiNaS
Objeto: apurar a responsabilidade em razão da ausência de tomógrafo de tó-
rax na rede municipal de saúde do município de Paragominas, tendo em vista 
o uso do aparelho para avaliar a gravidade do paciente com coVid 19, entre 
outras utilidades em diversos tratamentos de outras doenças.
carloS laMarcK MaGNo BarBoSa, titular do 2º cargo de PJ de Paragominas

Protocolo: 668782

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 003/2021/MP/1ªPJca
a Promotora de Justiça titular do 1º cargo, da Promotoria de Justiça de conceição 
do araguaia/Pa, com fundamento no art. 52, Vi, alínea “a” da lei complementar 
nº 057/06 e no art. 4º, inciso iV da resolução nº 23 do cNMP, 17/09/07 e art. 
24, § 2º, inciso i da resolução nº 007/2019-cPJ, torna público a instauração 
do inquérito civil por Portaria n.º 003/2021/1ªPJca/MP que se encontra a 
disposição na Promotoria de Justiça de conceição do araguaia/Pa, situada 
na avenida Marechal rondon, 90, centro, cEP 68.540-000 – conceição do 
araguaia/Pa. fone: (94) 3421-2278.
Portaria de instauração de inquérito civil nº 003/2021/MP/1ªPJca
assunto: apuração de crime de improbidade no Município de conceição do araguaia/Pa.
adriaNa Maria PriMo dE carValHo – ProMotora dE JUStiÇa.

Protocolo: 668768
aViso N° 13/2021-csMP/MPPa
Faço público, a quem interessar possa que a 6ª Sessão Ordinária 
do Plenário Virtual do Conselho Superior, realizar-se-á das 8h do dia 
21/06 até às 18h do dia 25/06/2021, no site: www.mppa.mp.br, para apre-
ciação da pauta a seguir:
itENS da PaUta:
1.1. Julgamento de Processos:
1.1. Processos de relatoria do conselheiro Waldir MaciEira da coSta filHo:
1.1.1. Processo nº 000091-200/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de transporte e trânsito de ananindeua-SEMUtraN
origem: 2ª PJ de direitos constitucionais fundamentais e defesa do Patri-
mônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua
assunto: apurar eventual prática de improbidade administrativa relaciona-
da ao chamamento público nº. 2014.001.PMa.SEMUtraN
1.1.2. Processo nº 000964-068/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Novo repartimento
origem: Promotoria de Justiça de Novo repartimento
assunto: apurar eventual prática de improbidade administrativa relacio-
nada a servidores municipais que teriam se valido de licença remunerada 
para atividade política nas eleições de 2012
1.2. Processos de relatoria do conselheiro MarcoS aNtÔNio fErrEira daS NEVES:
1.2.1. Processo nº 000123-079/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): francisco izonildo Pires de Souza
origem: PJ de capitão Poço
assunto: apurar suposta irregularidade na gestão de recursos públicos 
pelo ex-Presidente da câmara Municipal de capitão Poço/Pa
1.2.2. Processo nº 000091-150/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Executiva de Educação (SEdUc)
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades nos contratos n.º 011/2011 e 
042/2011, firmados, respectivamente, entre a SEDUC e as empresas “Maqmó-
veis, Móveis Escolares e Escritórios LTDA” e “Delta Produções e Serviços LTDA”
1.2.3. Processo nº 004645-031/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): instituto de terras do Para (itErPa) e Secretaria de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade (Semas)
origem: 7º PJ de Santarém
assunto: acompanhar a criação de assentamento coletivo em favor dos 
moradores das comunidades fé em deus (PEaEX Vista alegre) e repar-
timento (PEaS repartimento) e apurar denúncias de ameaças, extração 
ilegal de madeira e grilagem de terras na região da Gleba Nova olinda i
1.2.4. Processo nº 004267-031/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): Estado do Pará
origem: 7º PJ de Santarém
Assunto: Apurar o conflito fundiário coletivo em territórios quilombolas Ari-
ramba e Erepecuru em oriximiná
1.2.5. Processo nº 000057-200/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de ananindeua
origem: 2ª PJ de direitos constitucionais fundamentais e defesa do Patri-
mônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua
assunto: investigar o cumprimento do objeto do convênio n.º 003/2012, 
firmado entre a Prefeitura Municipal de Ananindeua, por meio da Secretaria 
Municipal de trânsito e o departamento Estadual de trânsito do Pará
1.2.6. Processo nº 004169-031/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): iBaMa - Gerência Santarém, instituto Nacional de coloniza-
ção e reforma agrária e fundação Nacional do Índio (fUNai)
origem: 7º PJ de Santarém
Assunto: Apurar o conflito fundiário na área de pretensão da terra indígena 
Munduruku do Planalto, situada no município de Santarém
1.2.7. Processo nº 012591-031/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, 
iBaMa, itErPa, instituto chico Mendes de conservação da biodiversidade 
(icMBio) e Estado do Pará
origem: 7º PJ de Santarém
assunto: acompanhar a regularização fundiária da reserva extrativista re-
nascer (rESEX renascer), situada no município de Prainha, por meio da 
transferência de domínio de terra estadual para o icMBio, além da efe-
tivação da certidão de concessão de direito real de uso aos extrativistas
1.2.8. Processo nº 000230-200/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
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requerido(s): Prefeitura Municipal de ananindeua
origem: 2ª PJ de direitos constitucionais fundamentais e defesa do Patri-
mônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua
assunto: apurar suposta aplicação irregular de recursos públicos fNdE/PNaE.
1.2.9. Processo nº 000122-150/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Estado do Pará
origem: 3ª PJ do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades no leilão de madeiras doadas 
pela Vale do rio doce ao Estado do Pará
1.2.10. Processo nº 000006-150/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretário de Estado de Saúde Pública do Estado do Pará, 
rômulo rodovalho Gomes
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém
assunto: apurar possíveis atos de improbidade administrativa consistentes 
em violações aos princípios da administração pública, praticados pelo Secre-
tário de Estado de Saúde, rômulo rodovalho, em virtude de omissões dolosas 
na prestação de informações requisitadas pelo Ministério Público, nos Procedi-
mentos n.º 000116-151/2020-MPPa e n.º 000120-151/2020-MPPa
1.2.11. Processo nº 000018-151/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): deputada ana cunha
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades com relação a servidora da alE-
Pa, Sra. Elaine cristina farias Silva, que seria obrigada a dividir seu salário 
com a deputada Estadual ana cunha
1.2.12. Processo nº 000274-808/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): luiz alberto caramuru dos Santos, Município de altamira
origem: 7ª PJ cível de defesa do consumidor, Meio ambiente, Patrimônio 
cultural, da Habitação e do Urbanismo de altamira
assunto: apurar possível violação a direito difuso ou coletivo, decorrente de 
ocupação irregular/clandestina do espaço conhecido como Balneário do Pedral
1.2.13. Processo nº 000588-940/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Em apuração
origem: 11ª PJ de Marabá
Assunto: Apurar indícios de transmissão irregular do património público 
a particulares referentes a imóveis situados na Agrópolis do INCRA, no 
município de Marabá/Pa
1.2.14. Processo nº 000352-808/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de altamira
origem: 5ª PJ de direitos constitucionais fundamentais, ações constitu-
cionais, defesa da Probidade administrativa e fazenda Pública de altamira
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa no termo de coo-
peração técnica e financeira firmado entre a Prefeitura Municipal de Altamira e 
a associação de Proteção dos animais e do Meio ambiente de altamira
1.2.15. Processo nº 003122-921/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): francineti Maria rodrigues carvalho, osvaldo antônio Maués 
Quaresma e fernando de oliveira anselmo
origem: 4º PJ cível e de defesa da Probidade administrativa de abaetetuba
assunto: apurar destinação dos valores descontados de servidores públi-
cos do Município de abaetetuba (a título de contribuição previdenciária) e 
provável conduta ímproba de agentes públicos responsáveis pelo repasse 
das contribuições
1.2.16. Processo nº 002632-110/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): centro comunitário do Bairro do livramento
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades na prestação de contas do con-
vênio n.º 018/2013, firmado entre a Secretaria Municipal de Educação de 
Belém/Pa-SEMEc e o centro comunitário do Bairro do livramento
1.2.17. Processo nº 000109-151/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Não informado
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém
assunto: apurar possível irregularidade no tempo de contratação de servi-
dores públicos temporários
1.2.18. Processo nº 001841-940/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): câmara Municipal de Marabá
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar indícios de atos de improbidade administrativa relativos 
ao controle de frequência de servidores comissionados lotados nos gabine-
tes dos vereadores da câmara Municipal de Marabá
1.2.19. Processo nº 000115-079/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Eleidon Mesquita da Silva
origem: PJ de capitão Poço
assunto: apurar irregularidades no fundo Municipal de Saúde
1.2.20. Processo nº 000060-150/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Executiva de Educação (SEdUc)
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico SrP 
Nº 04/2010 - Nlic/SEdUc

1.2.21. Processo nº 000393-147/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Em apuração
origem: 2º PJ de São félix do Xingu
assunto: apurar suposto esquema de carros fantasmas na câmara de Ve-
readores de São félix do Xingu, entre os anos de 2010 a 2016
1.2.22. Processo nº 000375-151/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): cesar Brasil Meira
origem:1º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar possível violação ao princípio da publicidade, praticado 
pelo diretor geral do Núcleo de Gerenciamento de transporte Metropolitano 
do Estado do Pará, referente ao Contrato n.º 003/2013, firmado entre o 
NGtM e a empresa camargo correa S.a., para a execução de obras ro-
doviárias urbanísticas e civis de prolongamento da avenida João Paulo ii
1.2.23. Processo nº 000329-087/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de São João do araguaia
origem: PJ de São João do araguaia
assunto: apurar possíveis irregularidades no resultado da licitação de nº 06/2017-MP/PJSJa
1.2.24. Processo nº 000256-150/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): ESE Segurança Privada ltda e ten. cel. PM cláudio Guerra carmem Parente
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades envolvendo a Empresa ESE Se-
gurança Privada ltda., como formação de cartel, fraudes em licitações e 
utilização de servidor do Estado como “laranja”, para práticas criminosas
1.2.25. Processo nº 001226-940/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Marabá
origem:11ª PJ de Marabá
assunto: apurar indícios de ato de improbidade administrativa em proces-
so licitatório promovido pela Prefeitura Municipal de Marabá
1.3. Processos de relatoria da conselheira Maria do Socorro MartiNS 
carValHo MENdo:
1.3.1. Processo nº 000032-151/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): SEMoB e dEtraN/Pa
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito da SEMoB (contrato n.º 
28/2014), quanto ao alto valor cobrado para reboque/guincho de veículos
1.3.2. Processo nº 001506-032/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): rosa Madeireira EirEli
origem: 1º PJ de Paragominas
assunto: apurar possíveis danos à ordem ambiental, por parte da pessoa 
jurídica ‘’rosa Madeireira EirEli’’
1.3.3. Processo nº 000910-058/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s):Prefeitura Municipal de Portel
origem: PJ de Portel
assunto: apurar eventual violação a princípios constitucionais, visto que 
logradouros, vias, monumentos públicos e prédios públicos foram nomea-
dos com nome de pessoas vivas no Município de Portel
1.3.4. Processo nº 000588-073/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
Requerido(s): Câmara Municipal de Rurópolis
Origem: PJ de Rurópolis
assunto: apurar o aumento de 9 para 13 no número de vereadores do Mu-
nicípio de Rurópolis, através do Decreto Legislativo n.º 05/2011
1.3.5. Processo nº 004712-030/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Óticas - diversas
origem: 3º PJ de Parauapebas
assunto: apurar suposta conduta ilegal de venda casada, entre médica e 
óticas, referente à compra dos óculos de grau
1.4. Processos de relatoria da conselheira roSa Maria rodriGUES carValHo:
1.4.1. Processo nº 000001-151/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): instituto de terras do Pará (itErPa)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito do itErPa, com rela-
ção ao cumprimento da lei n.º 12.527/2011 (lei de acesso à informação)
1.4.2. Processo nº 000212-151/2016
requerente(s): Ministério Público federal (MPf)
requerido(s): rogério castro Mesquita, célia catarina Uchôa, Manoel Eni-
son Viana e Manoel Baleiro da Silva
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar possível ocorrência de assédio moral no Banco do Brasil 
tecnologia e Serviços
1.4.3. Processo nº 003438-094/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Sr. Wilson José Soares da Silva, proprietário da “Barraca do capararu”
origem: 4ª PJ de Santa izabel do Pará
assunto: apurar suposto assoreamento do igarapé caraparu, pelo reque-
rido, em decorrência da construção de um estacionamento para o seu es-
tabelecimento comercial
1.4.4. Processo nº 000074-116/2013
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Belém - PMB
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origem:1º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém
assunto: apurar suposta malversação de recursos destinados ao pagamento 
de veiculação de publicidade oficial da Prefeitura Municipal de Belém – PMB.
1.4.5. Processo nº 000675-940/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Paulo Ewerton lima teixeira
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar possível ato de improbidade administrativa cometido pela 
acumulação ilícita de cargos públicos pelo requerido, como médico
1.4.6. Processo nº 001281-116/2013
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
Requerido(s): Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” (CPCRC)
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: apurar irregularidades decorrentes do Processo administrativo 
disciplinar – Pad Nº 003/2010-corrEG-cPcrc
1.4.7. Processo nº 000159-804/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
Requerido(s): Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu
origem: 5ª PJ de direitos constitucionais fundamentais, ações constitu-
cionais, defesa da Probidade administrativa e fazenda Pública de altamira
assunto: apurar supostas irregularidade na tomada de Preços n.º 
010/2012, para a revitalização da Praça Benjamins em Vitória do Xingu
1.4.8. Processo nº 000101-139/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
Requerido(s): Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará
Origem: PJ de Concórdia do Pará
assunto: apurar possível ato de improbidade administrativa quanto ao des-
cumprimento do percentual constitucional de investimento em educação, 
no Município de Concórdia do Pará, anos de 2013 a 2015, a partir de comu-
nicação do fundo Nacional de desenvolvimento da Educação
1.4.9. Processo nº 000481-116/2013
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Estado de transportes - SEtraN
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
Assunto: Apurar irregularidades do Relatório de Fiscalização nº 003/2012/
SEtraN, realizado pela aGE/Pa, sobre a tomada de Preços nº 26/2011/
SEtraN para recuperação de trecho da rodovia Pa–150
1.4.10. Processo nº 000366-151/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Helder de Paula Mello
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
Assunto: Apurar o exercício, pelo requerido, da função de Sócio-Adminis-
trador da Empresa Brazil consult consultoria ltda. ao mesmo tempo em 
que ocupou cargo público na função de diretor da faPESPa
1.4.11. Processo nº 000111-079/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de capitão Poço e raimundo Belo Pereira
origem: PJ de capitão Poço
assunto: apurar denúncia de que raimundo Pereira teria feito construção 
irregular às margens de um igarapé
1.4.12. Processo nº 000030-151/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): defensoria Pública do Estado do Pará
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades no pregão presencial n.º 02/2012 
e no contrato n.º 28/2012 firmado entre a Defensoria Pública do Estado do 
Pará e a Empresa tríade análise de Sistemas ltda, para a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços técnicos e de tecnologia 
da informação e comunicação
1.5. Processos de relatoria do conselheiro fraNciSco BarBoSa dE oliVEira:
1.5.1. Processo nº 000164-151/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): ação Social integrada ao Palácio do Governo (aSiPaG), as-
sociação Social e Beneficente Distrital (ASBED)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades na ação Social integrada ao Pa-
lácio do Governo (aSiPaG), referente ao processo de Prestação de contas 
nº 2009/50154-4
1.5.2. Processo nº 000117-151/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Polícia civil do Estado do Pará (Pc/Pa)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades relacionadas ao desvio de função 
dos agentes administrativos que realizavam atividades policiais
1.5.3. Processo nº 000204-151/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém
assunto: apurar supostas irregularidades na dispensa de licitação n.º 
33/2017, realizada pela FHCGV, com a finalidade de aquisição de gás li-
quefeito de petróleo (GLP)
1.5.4. Processo nº 000209-340/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Banco do Brasil S/a
origem:11º PJ de Santarém
assunto: apurar a suposta ausência de acessibilidade nas agências do Ban-
co do Brasil S/a, no Município de Santarém
1.5.5. Processo nº 000155-151/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Servidores da GMB

origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades praticadas por servidor da Guar-
da Municipal de Belém
1.5.6. Processo nº 000416-148/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Baião
origem: Promotoria de Justiça de Baião
assunto: apurar possíveis irregularidades referentes à dispensa de licita-
ção nº 003/2017 - cPl/PMB/adM, realizada pela Prefeitura de Baião.
1.5.7. Processo nº 000039-043/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): odair José farias albuquerque
origem: PJ de terra Santa
assunto: apurar possível ato de improbidade administrativa decorrente da or-
ganização do XXXVi aniversário de terra Santa, pelo Poder Executivo Municipal
1.5.8. Processo nº 000014-352/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): conam transporte ltda
origem: PJ de colares
assunto: apurar supostas irregulares praticadas pela concessionária de 
serviços públicos coNaM
traNSPortES ltda, na travessia de passageiros e veículos entre os Mu-
nicípios de Vigia e colares
1.5.9. Processo nº 000037-940/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Marabá
origem: 11º PJ de Marabá
Assunto: Apurar possíveis irregularidades no Processo Licitatório nº 
1/2009- cPl/PPE/SEVoP/PMM.
1.5.10. Processo nº 001699-036/2019
requerente(s):Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): José ronivaldo roseno da costa
origem: 4º PJ de Benevides
assunto: apurar possível dano ambiental de poluição sonora, em razão da 
apreensão, pela SEMMat, de motocicleta com descarga adulterada, condu-
zida pelo Sr. José ronivaldo roseno
1.5.11. Processo nº 000305-151/2016
requerente(s): Ministério Público federal – MPf
requerido(s): Evaldo oliveira da cunha
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa na execução 
do CONVÊNIO Nº 013/2012, firmado entre a Associação Integrada ao Pa-
lácio do Governo e a associação os comunitários e Pequenos Produtores 
rurais da comunidade de Nossa Senhora do livramento do alto Urucurí
1.6. Processos de relatoria do conselheiro NElSoN PErEira MEdrado:
1.6.1. Processo nº 023264-003/2020 – dr. Marcos antônio das Neves impedido de votar
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): Secretaria Municipal de Saúde de Belém - SESMa
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
Assunto: Apurar suposta irregularidade na contratação dos profissionais da 
saúde pela Secretária Municipal de Saúde de Belém
1.6.2. Processo nº 001844-116/2013 – dr. Marcos antônio das Neves impedido de votar
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Hospital Universitário Bettina ferro de Souza (HUBfS)
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades concernentes ao desvio de medi-
camentos fornecidos pelo Estado para uso em hospital particular
1.6.3. Processo nº 000205-151/2020 – dr. Marcos antônio das Neves impedido de votar
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Belém (PMB)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades no contrato n.º 270/2020, para 
aquisição de luvas de látex
1.6.4. Processo nº 001054-125/2020 – dr. Marcos antônio das Neves impedido de votar
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Point da djalma
origem: 1º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar suposta ocorrência de poluição sonora praticada pelo es-
tabelecimento “Point da djalma”
1.6.5. Processo nº 046498-003/2020 – dr. Marcos antônio das Neves impedido de votar
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Hugo leonardo Pádua Mercês - adv.
origem: 3º PJ de Bragança
assunto: apurar suposta prática de improbidade administrativa na atuação 
do Sr. Hugo leonardo Pádua, como advogado, concomitantemente com o 
exercício de cargo público, que o impedia de exercer advocacia
1.6.6. Processo nº 000117-151/2015 – dr. Marcos antônio das Neves impedido de votar
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): tribunal de contas do Estado do Pará (tcE/Pa)
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar possíveis casos de nepotismo e/ou violação de princípios 
fundamentais da administração pública, ocorridos nos tribunal de contas 
do Estado do Pará (tcE).
Belém, 17 de junho de 2021
Waldir MaciEira da coSta filHo
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior do MPPa
oBS: Quaisquer requerimentos devem ser feitos por meio do endereço 
eletrônico conselho@mppa.mp.br

Protocolo: 668773
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MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 002/2021/MP/1ªPJca
a Promotora de Justiça titular do 1º cargo, da Promotoria de Justiça de 
conceição do araguaia/Pa, com fundamento no art. 52, Vi, alínea “a” da 
lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inciso iV da resolução nº 23 do 
cNMP, 17/09/07 e art. 24, § 2º, inciso i da resolução nº 007/2019-cPJ, torna 
público a instauração do inquérito civil por Portaria n.º 002/2021/1ªPJca/
MP que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de conceição do 
araguaia/Pa, situada na avenida Marechal rondon, 90, centro, cEP 68.540-
000 – conceição do araguaia/Pa. fone: (94) 3421-2278.
Portaria de instauração de inquérito civil nº 002/2021/MP/1ªPJca
assunto: apuração de crime de improbidade e dano ao erário no Município 
de floresta do araguaia/Pa.
adriaNa Maria PriMo dE carValHo – ProMotora dE JUStiÇa.

Protocolo: 668765
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 001/2021/MP/1ªPJca
a Promotora de Justiça titular do 1º cargo, da Promotoria de Justiça de 
conceição do araguaia/Pa, com fundamento no art. 52, Vi, alínea “a” da 
lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inciso iV da resolução nº 23 do 
cNMP, 17/09/07 e art. 24, § 2º, inciso i da resolução nº 007/2019-cPJ, torna 
público a instauração do inquérito civil por Portaria n.º 001/2021/1ªPJca/
MP que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de conceição do 
araguaia/Pa, situada na avenida Marechal rondon, 90, centro, cEP 68.540-
000 – conceição do araguaia/Pa. fone: (94) 3421-2278.
Portaria de instauração de inquérito civil nº 001/2021/MP/1ªPJca
assunto: apuração de crime de improbidade e dano ao erário no Município 
de floresta do araguaia/Pa.
adriaNa Maria PriMo dE carValHo – ProMotora dE JUStiÇa.

Protocolo: 668762
Extrato para publicação do Arquivamento do Inquérito Civil nº 
000109-151/2016-MPPA, para fins ciência ficta dos interessados.
o ProMotor dE JUStiÇa do 4º carGo da ProMotoria dE JUStiÇa dE 
dEfESa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiStratiVa, 
dr. rodiEr Barata ataÍdE, torna pública a Promoção de arquivamento 
do Inquérito Civil nº 000109-151/2016-MPPA para fins de cientificação da 
interessada Sandra Maria caminha fonseca (Sandra Batista)
Procedimento: inquérito civil nº 000109-151/2016-MPPa
data do arquivamento: 28/04/2021
interessada: Sandra Maria caminha fonseca (Sandra Batista)
informa: os termos do arquivamento se encontra disponível na 4ªPJdPP-
Ma, facultando aos interessados apresentar razões escritas ou documentos 
ao Egrégio conselho Superior do Ministério Público, que serão juntados aos 
autos do inquérito civil, visando obstar o arQUiVaMENto, até a sessão do 
cSMP para homologação ou rejeição da promoção de arquivamento, nos 
termos do art. 27, §§1º e 2 º da resolução 007/2019-cPJ.
Promotor de Justiça: rodiEr Barata ataÍdE
Promotoria de Justiça: 4ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade Administrativa (R. Ângelo Custódio, 36 (Anexo I), 
cidade Velha – cEP-66015-160 / telefone: 3198-2651).

Protocolo: 668756
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

resoLUÇÃo N° 003/2021/GaB/MPcM-Pa
Autoriza a doação de bens móveis insensíveis e dá outras providências.
o conselho Superior do Ministério Público de contas dos Municípios do 
Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a proposição apresentada pela Procuradora Geral na reu-
nião do conselho Superior de Procuradores, realizada e, 20 de maio de 
2021, aprovada por unanimidade, nos termos da ata da reunião,
rESolVE:
artigo 1o - autorizar, com base no art. 17, ii, “a”, da lei n° 8666/93, a doa-
ção de bens móveis inservíveis ao MOVIMENTO REPÚBLICA EMÁUS -MRE - 
cNPJ n° 63.887.558/0001-50, conforme listagem anexa e parte integrante 
da presente resolução, com condição de reaproveitamento.
artigo 2o - autorizar a Procuradora Geral do MPcM-Pa a implementar as 
providências necessárias ao cumprimento deste resolução.
Belém, 10 de junho de 2021.
Maria iNEZ KlaUtaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Maria rEGiNa fraNco cUNHa
Procuradora
EliSaBEtH MaSSoUd SalaME da SilVa
Procuradora

Protocolo: 668626

..

MUNicÍPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de ratiFicaÇÃo. o fundo Municipal de assistência Social, atra-
vés da Secretária de assistência Social de abaetetuba, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo decreto Municipal nº 011, de 04 de fevereiro de 
2021 ratifica o processo de cHaMada PÚBlica 003/2021, fundamento 
legal art. 25º, caput da lei nº 8.666 de 21/06/1993. cujo objeto é o cre-
denciamento De 35 (Trinta E Cinco) Profissionais Costureiros (A) S, Com 
residência ou Sediado (a) S No Município do abaetetuba com a finalidade 
de fomentar, Por Meio de aquisição, a Produção de Máscaras de tecido 
Para o auxílio No combate da disseminação do coronavírus (covid-19), a 
Serem distribuídas Entre os Munícipes Em condição de Vulnerabilidade So-
cial E os Servidores Municipais, do Município de abaetetuba em favor das 
Sras. Rosiane Pantoja Ribeiro, CPF nº 816.498.942-87; Maria Das Graças 
Pantoja Pinheiro Couto, CPF nº 634.189.752-91; Letícia Macedo De Sar-
ges, CPF nº 030.066.632-25; Terezinha De Jesus Lobato Da Silva, CPF nº 
393.692.002-82; Iarles Souza Correa Rodrigues, CPF nº 586.658.382-87;  
Joanete Macedo Ferreira, CPF nº 455.472.032-20; Maria De Nazaré Silva, 
CPF nº 332.573.372-72; Flaviana Macedo Sagica, CPF nº 012.729.462-74; 
Aline Quaresma Macedo, CPF nº 019.223.112-00; Rosimere De Almeida 
Couto, CPF nº 949.917.312-91; Márcia Do Socorro Pereira Dias, CPF nº 
393.759.002-15; Rejane Marçal Dos Santos, CPF nº 691.636.772-53; Elai-
ne Benedita Pinheiro de castro, cPf nº 002.468.312-43; Leida Macedo De 
Sousa, CPF nº 843.337.662-49; Maria Raimunda Correa Pantoja, CPF nº 
289.288.142-00; Odilene Caripuna, CPF nº 088.717.602-04; Edilma Pan-
toja Correia, CPF nº 032.536.842-29; Benedita Meri Lobato Sagica, CPF nº 
380.311.162-53; Isonete Do Socorro Oliveira Lobo, CPF nº 455.463.392-
68; Julia Carvalho Lobo, CPF nº 757.034.752-87; Edineia De Jesus Pereira 
Do Rego, CPF nº 296.775.642-34; Jaqueline De Lima Ribeiro Sardinha, 
CPF nº 891.764.642-53; Rosana Correa Almeida, CPF nº 918.626.802-30; 
Deolita Gomes De Lima, CPF n° 296.752.942-72; Maria Das Neves Batista 
De Miranda, CPF nº 131.660.502-72; Maria Lúcia Maciel Da Silva, CPF nº 
016.561.372-67; Rosane Batista Miranda, CPF nº 018.030.562-07; Edna 
Maria Machado rodrigues, pelo valor global de r$ 56.000,00 (cinquenta e 
Seis Mil reais), sendo pago o valor unitário por cada máscara de r$ 4,00 
(Quatro reais). cada costureira confeccionará um total de 500 (quinhen-
tas) máscaras. Vigência de 2 (dois) meses Gabinete da Secretária Munici-
pal de assistência Social de abaetetuba. Josiane da costa Baia - Secretária 
Municipal de assistência Social.

Protocolo: 669029
PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo. toMada de PreÇo Nº 001/2021. o Município 
de abaetetuba/Pa, através da comissão Permanente de licitação torna pú-
blico que realizará licitação na Modalidade tomada de Preço do tipo Menor 
Preço Global, regime empreitada por preço unitário. objeto: contratação 
de Empresa Especializada Para adequação da Via de acesso ao Município 
de abaetetuba/Pa - Setor Urbano - rodovia dr. João Miranda, conforme 
convênio 850040/2017 firmado com o Ministério do desenvolvimento re-
gional,regida nos termos da lei federal n° 8.666/93, com fulcro em seu 
art. 10, inciso ii, alínea “a”, c/c art. 23, inciso i, alínea “b.o certame será 
realizado no dia 05/07/2021, às 11:00hs na sala de licitações, sito a rua 
Siqueira Mendes, 1359, Bairro centro - abaetetuba/Pa. o Edital está à 
disposição dos interessados nos endereços http://geoobras.tcm.pa.gov.br/
cidadao https://www.abaetetuba.pa.gov.br: licita2@abaetetuba.pa.gov.br. 
João Bosco Magno Neto - Presidente da cPl/PMa

Protocolo: 669031
PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de coNtrato. Processo adMiNistratiVo Nº 
031/2021- PMa. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 004/2021-PE-PMa. 
OBJETO: Aquisição de Materiais Permanente e Equipamentos Tecnológi-
cos em atenção à recomendação n° 125694.2019 do Ministério Público 
do trabalho para as secretarias Municipais de Meio ambiente e agricul-
tura e abastecimento de abaetetuba/Pa.  contratante: Prefeitura Muni-
cipal de abaetetuba/Pa, cNPJ 05.105.127/0001-99, com a interveniência 
da Secretaria Municipal de agricultura, Pecuária, abastecimento e Pesca. 
contratada: P c dias Eireli - Me, cNPJ: 27.866.311/0001-94. coNtrato 
Nº: 2021/055-PE-PMa, Valor Global de r$ 39.147,00 (trinta e Nove Mil 
Cento e Quarenta e Sete Reais); Contratada: Anjos & Anjos Ltda - Epp, 
cNPJ: 06.069.753/0001-30.  coNtrato Nº: 2021/056, Valor global de 
R$ 9.760,00 (nove mil setecentos e sessenta reais); Contratada: Mr Fabri-
cação de Móveis E Serviços Eireli, CNPJ: 21.958.733/0001-03. CONTRA-
to Nº: 2021/057-PE-PMa, Valor global de r$ 1.900,00 (Um Mil e Nove-
centos Reais); Contratante: Prefeitura Municipal de Abaetetuba/PA, CNPJ 
05.105.127/0001-99, com a interveniência da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Abaetetuba/PA; Contratada: P C Dias Eireli - Me, CNPJ: 
27.866.311/0001-94. coNtrato Nº: 2021/058-PE-PMa, Valor Global de 
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R$ 33.020,00 (trinta e três mil e vinte reais); Contratada: Anjos & Anjos 
ltda - Epp, cNPJ: 06.069.753/0001-30.  coNtrato Nº: 2021/059, Valor 
global de R$ 4.880,00 (quatro mil oitocentos e oitenta reais); Contrata-
da: Mr Fabricação de Móveis E Serviços Eireli, CNPJ: 21.958.733/0001-03. 
coNtrato Nº: 2021/060-PE-PMa, Valor global de r$ 3.620,00 (três Mil 
Seiscentos e Vinte reais). ViGÊNcia: 24/05/2021 a 24/05/2022.  ord. 
dESP.: francineti Maria rodrigues carvalho.

Protocolo: 669028
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

Município de Acará- PA
Aviso de HOMOLOGAÇÃO
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do Pre-
gão Eletrônico nº 011/2021, para rEGiStro dE PrEÇo Para fUtUra E 
EVENtUal aQUiSiÇÃo dE cEStaS BáSicaS, oBJEtiVaNdo atENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrEtaria MUNiciPal dE aSSiStÊNcia Social 
do MUNicÍPio dE acará/Pa, dUraNtE o PErÍodo dE SUSPENSÃo daS 
aUlaS EM dEcorrÊNcia daS SitUaÇÕES  dE EMErGÊNcia EM SaÚdE 
PÚBlica dE iMPortÂNcia NacioNal E dE calaMidadE PÚBlica  caU-
SadaS PElo NoVo coroNaVÍrUS - coVid-19. VENcEdora: MENdES E 
SoUSa coMErcio dE aliMENtoS ltda cNPJ: 30.445.162/0001-02 Va-
lor r$ 445.350,00 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e cin-
quenta reais) Pedro Paulo Gouvea Moraes. Prefeito Municipal.

Protocolo: 669033
Município de Acará- PA
Aviso de HOMOLOGAÇÃO
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do Pregão 
Eletrônico nº 004/2021, para rEGiStro dE PrEÇo Para fUtUra E EVENtU-
al aQUiSiÇÃo dE HiGiENE E liMPEZa oBJEtiVaNdo atENdEr aS NEcES-
SidadES da PrEfEitUra, SEcrEtariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE acará/
Pa. Vencedoras: coMErcial Jr EirEli cNPJ: 10.459.614/0001-90. Valor 
R$ 12.901,00 (Doze Mil, Novecentos e um Reais); A G AZEVEDO DE ARAUJO 
coM dE aliMENtoS cNPJ: 18.558.006/0001-44 Valor r$ 92.325,64 (No-
venta dois Mil, trezentos e Vinte e cinco reais e Sessenta e Quatro centa-
vos); V S DA SILVA BRITO EIRELI CNPJ: 26.863.315/0001-56. VALOR R$ 
550.642,00 (Quinhentos e cinquenta Mil, Seiscentos e Quarenta e dois re-
ais); L PINHEIRO DA SILVA EIRELI CNPJ: 28.355.705/0001-40 VALOR R$ 
2.115.131,95 (dois Milhoes, cento e Quinze Mil, centos e trinta e Um reais 
e Noventa e cinco centavos) Pedro Paulo Gouvea Moraes. Prefeito Municipal.

Protocolo: 669034
Aviso de Licitação Fracassada
a Prefeitura Municipal de acará/Pa, torna público para conhecimento 
de todos que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2021 P. 
objeto: rEGiStro dE PrEÇo Para fUtUra E EVENtUal coNtrataÇÃo 
dE EMPrESa Para forNEciMENto dE rEfEiÇÕES E laNcHES, coM diS-
PoNiBiliZaÇÃo dE todoS oS UtENSÍlioS E EQUiPaMENtoS ESPEcÍfi-
coS NEcESSárioS ao acoNdicioNaMENto daS rEfEiÇÕES/laNcHES, 
BEM coMo Para SUa coNSErVaÇÃo E HiGiENiZaÇÃo, a SEr EXEcUta-
do No ÂMBito do MUNicÍPio dE acará/PaoBJEtiVaNdo atENdEr aS 
NEcESSidadES da PrEfEitUra, SEcrEtariaS E fUNdoS MUNiciPaiS, 
cuja sessão de recebimento de propostas, analise e julgamento ocorreu dia 
13 de Maio de 2021 por meio do endereço eletrônico www.comprasgover-
namentais.gov.br UaSG: 980403,às 09:00h foi declarada fracaSSada. 
antônio rubens oliveira de oliveira Junior. Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 669035
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
FUNdo MUNiciPaL de assisteNcia sociaL
PreGÃo eLetrÔNico srP 034/2021
contratação de empresa especializada para formar o sistema de registro 
de preços da administração Pública Municipal para o fornecimento de Mate-
rial de armarinho e Kit Maternidade, para atender as necessidade do fundo 
Municipal de assistencia Social de altamira: aBErtUra. 29/06/2021, às 
09:00 horas (horário local) no site www.licitanet.com.br. os interessados 
poderão obter maiores informações e retirar o edital completo pelos sites: 
www.licitanet.com.br, www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br ou através 
do e-mail altamiracpl@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 horas e também 
poderão ser lidos ou obtidos cópias na Divisão de Suprimentos  e Serviços 
da Prefeitura de altamira -  Setor de licitação, situado na avenida Brigadei-
ro Eduardo Gomes nº. 3246, Bairro Esplanada do Xingu, altamira/Pa, das 
08:00 às 12:00 horas. JoSÉ JorGE dE fariaS - PrEGoEiro

Protocolo: 669038
PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
aViso de LeiLÃo PUBLico 001/2021
a Prefeitura Municipal de altamira, torna público, para conhecimento dos in-
teressados e na forma legal, que realizará leilão Público na modalidade pre-
sencial e online para arrematação dos bens móveis declarados inservíveis 
(Máquinas pesadas, tratores, ônibus, veículos pequenos, Kombi, camionete, 
caminhão, caçambas, sucatas diversas, sucatas de materiais hospitalares), 
no dia 08 de julho de 2021 às 09 horas no Auditório da Secretaria Municipal 

de Educação - SEMEd, localizado na rua 7 de setembro, s/n/ Explanada do 
Xingu, altamira/Pa. os bens serão vendidos no estado em que se encon-
tram, estando à disposição para visitação dos interessados nos dias 28/06 até 
o dia 05/07 em horário comercial. Quem pretende arrematar os ditos bens 
deverá comparecer no dia e local acima mencionado ou ofertar lances pelo 
site www.pumaleiloes.com.br, ficando cientes que o pagamento deverá ser 
efetuado a vista. o Edital poderá ser retirado na Sede da Prefeitura Municipal 
de altamira/Pa ou no site www.pumaleiloes.com.br - E para que chegue ao 
conhecimento dos interessados é publicado o presente aviso de leilão. Para 
maiores informações (93) 991488965, (93) 991289989, (93) 991350838 - 
claudomiro Gomes da Silva - Prefeito Municipal

Protocolo: 669040

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANANINDEUA

eXtrato de coNtrato de FiNaNciaMeNto
esPÉcie: contrato de Financiamento nº 0554.637-17 
toMador: Município de ananindeua (cNPJ 05.058.441/0001-68) aGENtE 
fiNaNcEiro: caixa Econômica federal (cNPJ 00.360.305/0001-04) 
oBJEto: financiamento de despesas de capital, conforme Plano de 
investimento - com recursos do fiNiSa (Programa de financiamento 
à infraestrutura e ao Saneamento) aMParo lEGal: lei autorizadora 
nº 3.118, de 22/01/2021, PPa: lei nº 2.906, de 23/11/2017, ldo: lei 
nº 3.075, de 30/6/2020, LOA/; Lei nº 3.110, de 16/11/2020, Art. 32 
da lei complementar nº 101, de 2000, art. 16 da resolução nº 43, de 
2001 do Senado federal, resolução do conselho Monetário Nacional nº 
4.589/17 e alterações Valor: r$ 71.400.000,00 (setenta e um milhões 
e quatrocentos mil reais) data da aSSiNatUra: 27/05/2021 ViGÊNcia: 
120 meses SIGNATÁRIOS: Daniel Barbosa Santos, pela Beneficiária 
(Prefeitura Municipal de ananindeua), e Josiane da Silva araújo, pelo 
agente financiador (caixa Econômica federal). ananindeua, 17 de junho 
de 2021.

Protocolo: 669083
eXtrato de coNtrato 
PreFeitUra MUNiciPaL de aNaNiNdeUa
esPÉcie: contrato de Financiamento nº 40/00001-X.
toMador: Município de ananindeua (cNPJ 05.058.441/0001-68).
aGENtE fiNaNcEiro: Banco do Brasil S.a. (cNPJ 00.000.000/0001-91).
oBJEto: financiamento de despesas de capital, constantes do Plano 
Plurianual (PPa) e da lei orçamentária anual (loa 2021) e dos exercícios 
subsequentes, do município de ananindeua.
aMParo lEGal: lei nº 4.320, de 17/03/1964, lei complementar nº 101, de 04/05/2000. 
Valor: r$ 26.490.936,47 (vinte e seis milhões, quatrocentos e noventa 
mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos).
ViGÊNcia: 29/04/2021 à 10/05/2029. 
SIGNATÁRIOS: Daniel Barbosa Santos, pela Beneficiária (Prefeitura 
Municipal de ananindeua), e luiz cláudio Sales Santos da Silva, pelo 
agente financiador (Banco do Brasil S.a.).

Protocolo: 669088
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do Para
aViso de retiFicaÇÃo
o Município de aurora do Pará através da Pregoeiro torna público a re-
tificação do processo Licitatório do Tipo Menor Preço Pregão Eletrônico 
009/2021 publicado no dia 17/06/2021 diário oficial do estado do Pará. 
Onde se lê: habilitação será dia 29/06/2021 às 09:00 horas, leia-se ha-
bilitação será dia 30/06/2021. às 09:00
continuando inalterada as demais informações
rafaEl aGUiar MENdoNÇa
PrEGoEiro

Protocolo: 669042
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BAIÃO

.

eXtrato coNtratUaL e aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo e ratiFicaÇÃo
coNtrataÇÃo eMerGeNciaL de eMPresa esPeciaLiZada Para Pres-
taÇÃo de serViÇos MÉdicos No HosPitaL MUNiciPaL de BaiÃo/Pa. 
contratada: a r GoNÇalVES EirEli, cNPJ: 22.802.226/0001-49. tota-
lizando o valor de r$ 500.535,00 (quinhentos mil quinhentos e trinta e 
cinco reais). fundamento legal: art. 24, inciso iV da lei federal 8.666/93. 
Data da Ratificação: 13/05/2021. Vigência do Contrato Nº: 018.006.2021 
- SMS: 02 Meses, a partir da assinatura. data de assinatura: 14/05/2021.
data: 10 de junho 2021.
Valdomira do Socorro Guimarães Sanches
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 669045
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eXtrato de coNtrato
oriGeM: adesÃo Nº 003/2021-PMB
coNtrataNtE: PrEfEitUra MUNiciPal dE BaiÃo. coNtratado: l G 
M Gráfica EirEli cNPJ sob n.º 18.709.499/0001-76. oBJEto: adESÃo 
À ata dE rEGiStro dE PrEÇoS Nº 04/2021, oriUNda do ProcESSo 
Na ModalidadE PrEGÃo ElEtrÔNico SrP Nº 01/2021, HoMoloGado 
PEla a PrEfEitUra MUNiciPal MUaNá, oBJEtiVaNdo a coNtrataÇÃo 
dE EMPrESa Para coNfEcÇÃo dE MatErial Gráfico, Para atENdEr 
a dEMaNda do fUNdo dE aSSiStÊNcia Social, fUNdo MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo E PrEfEitUra MUNiciPal dE BaiÃo-Pa. coNtratoS: Nº 
003.008.2021-PMB no valor de r$ 303.871,00 (trezentos e três mil oito-
centos e setenta e um reais); Contrato Nº 004.008.2021-SEMAS, no valor 
de r$ 142.270,00 (cento e quarenta e dois mil duzentos e setenta reais) e 
o contrato Nº 005.008.2021-SEMEd, no valor de r$ 310.860,00 (trezentos 
e dez mil oitocentos e sessenta reais). total GloBal: r$ 757.001,00 (se-
tecentos e cinquenta e sete mil e um real). ViGÊNcia: 31/12/2021. data 
dE aSSiNatUra: 16.06.2021.

Protocolo: 669044
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitiUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº20210307. Processo Licitató-
rio Pregão Presencial nº 9-010/2021. contrato nº 20210307. contratante: 
Secretaria Municipal de Meio ambiente. contratado: oda dias com. de 
Combustível e Derivados de Petróleo Ltda, CNPJ Nº 17.215.056/0002-47. 
Objeto: Aquisição de Gasolina Comum, Óleo Diesel S10, Filtros e Lubrifi-
cantes automotivos para atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de 
Barcarena. fundamento legal: lei nº 8.666/93. Vigência: 261 dias con-
secutivos. Valor Total R$ 51.515,10. Dotação Orçamentária: 30; 30.30; 
04.122.0074.2.166; 3.3.90.39.00; 3.3.90.39.20 Assinatura: 14/04/2021.

Protocolo: 669053
PreFeitiUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº20210323. Processo licita-
tório Pregão Presencial nº 9-010/2021. Contrato nº 20210323. Contra-
tante: Secretaria Municipal de administração. contratado: oda dias com. 
de Combustível e Derivados de Petróleo Ltda, CNPJ Nº 17.215.056/0002-
47. objeto: aquisição de Gasolina comum, Óleo diesel S10, filtros 
e Lubrificantes Automotivos para atender as Secretarias da Prefeitu-
ra Municipal de Barcarena. fundamento legal: lei nº 8.666/93. Vigên-
cia: 252 dias consecutivos. Valor total r$ 840.076,86. dotação orça-
mentária: 02; 02.08; 04.061.0000.2.024; 02.06; 04.122.0074.2.017; 
02.07; 04.091.0074.2.019; 02.09; 04.123.0074.2.027; 02.17; 
04.122.0074.2.037; 02.18; 13.122.0074.2.041; 02.20; 
20.122.0074.2.051; 20.605.0030.2.057; 02.22; 04.122.0074.2.075; 
02.23; 04.122.0074.2.080; 02.10; 20.122.0074.2.029; 02.21; 
20.122.0074.2.069; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.01. Assinatura: 23/04/2021.

Protocolo: 669048
PreFeitiUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº20210306. Processo Licitató-
rio Pregão Presencial nº 9-010/2021. contrato nº 20210306. 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: aquisição de Gasolina comum, Óleo diesel S10, filtros e lu-
brificantes Automotivos para atender as secretarias da Prefeitura Muni-
cipal de Barcarena. fundamento legal: lei nº 8.666/93. Vigência: 262 
dias consecutivos. Valor total r$ 559.440,00. dotação orçamentária: 
11; 11.16; 08.243.0052.2.107; 08.243.0053.2.108; 08.244.0049.2.109; 
08.244.0049.2.110; 08.244.0049.2.112; 08.244.0051.2.114; 
08.244.0052.2.115; 08.244.0053.2.116; 08.244.0054.2.117; 
08.244.0054.2.118; 11.17; 08.122.056.2.119; 08.122.0074.2.120; 
08.125.0049.2.121; 08.125.0055.2.123; 08.125.0055. 2.124; 
08.244.0054.2.130; 3.3.90.39.00; 3.3.90.39.20 Assinatura: 13/04/2021.

Protocolo: 669050
PreFeitiUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 20210304. Processo licita-
tório Pregão Presencial nº 9-010/2021. Contrato nº 20210304. Contra-
tante: Secretaria Municipal de Educação. contratado: oda dias com. de 
Combustível e Derivados de Petróleo Ltda, CNPJ Nº 17.215.056/0002-47. 
Objeto: Aquisição de Gasolina Comum, Óleo Diesel S10, Filtros e Lubrifi-
cantes automotivos Para atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de 
Barcarena. fundamento legal: lei nº 8.666/93. Vigência: 261 dias con-
secutivos. Valor Total R$ 155.400,00. Dotação Orçamentária: 18; 18.12; 
12.122.0074.2.135; 3.3.90.39.00; 3.3.90.39.20. Assinatura: 14/04/2021.

Protocolo: 669051

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo. Excelentíssimo Prefeito 
do Município de capanema o Senhor francisco ferreira freitas Neto, no uso 
de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO os autos do Processo Licitatório referente a Pregão Pre-
sencial nº 001/2021 - SrP - PMc, cujo objeto o registro de Preços para 
aquisição de Materiais de limpeza E Higiene Pessoal, para atender as ne-
cessidades da Prefeitura Municipal de capanema e suas diversas secreta-
rias, proveniente do Processo Administrativo nº 0604002/2021;
coNSidEraNdo que a empresa fenix distribuidora continental ltda, solicitou 
formalmente a desistência dos itens 2, 44, 58, 67, 82, 88, 95, 100 e 101, em 
razão do aumento excessivo dos referidos itens dada a situação de calamidade 
sanitária ocasionada pela Covid-19, tornando impossível a comercialização;
CONSIDERANDO que a Pregoeira deste município aceitou a justificativa 
apresentada pela empresa Fenix distribuidora Continental Ltda;
coNSidEraNdo a desistência da licitante retro citada o parágrafo 2º do 
art. 49 do decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, prevê:
§ 2º - Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições 
de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a 
ata de registro de preços, outro licitante poderá ser convocado, respeitada 
a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para 
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares 
e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, 
sem prejuízo da aplicação das sanções de que trata o art. 49.
CONSIDERANDO que após convocação das empresas remanescentes, na 
ordem de classificação, bem como realizada a negociação, as empresas 
NEo BrS comercio de Eletrodomesticos ltda, cnpj 07.041.480/0001-88, 
Prax - distribuidora & Servicos Eireli, cnpj 36.761.673/0001-01, Noronha e 
Martins comercio de Produtos alimenticios ltda, cnpj 20.7778.470/0001-
98 e amazomix comercio E distribuidora Eireli, cnpj 11.218.665/0001-92, 
foram declaradas Vencedoras dos itens declinados Pela Empresa fenix dis-
tribuidora Continental Ltda;
rESolVE:
i - HoMoloGar a Presente licitação E adjudicar os itens 2, 44, 58, 67, 
82, 88, 95, 100 e 101 as empresas NEo BrS comercio de Eletrodomesticos 
ltda, cNPJ 07.041.480/0001-88, PraX - distribuidora & Servicos Eireli, 
cnpj 36.761.673/0001-01, Noronha E Martins comercio de Produtos ali-
menticios ltda, cnpj 20.7778.470/0001-98 E amazomix comercio E distri-
buidora Eireli, cnpj 11.218.665/0001-92, conforme abaixo Se Evidência:  
item-Valor-Empresa: 2-r$ 19,50-Neo Brs comercio de Eletrodomesticos 
Ltda 58-R$ 3,86-Prax - distribuidora & Servicos Eireli; 88-R$ 6,80-Prax 
- distribuidora & Servicos Eireli; 67-R$ 48,54-Prax - distribuidora & Ser-
vicos Eireli; 100-R$ 9,10-Prax - distribuidora & Servicos Eireli; 101-R$ 
12,65-Prax - distribuidora & Servicos Eireli 82-r$ 10,43-Noronha E Martins 
Comercio de Produtos Alimenticios Ltda; 95-R$ 1,69-Noronha E Martins 
Comercio de Produtos Alimenticios Ltda; 44-R$ 11,00-Amazomix Comercio 
E distribuidora Eireli. francisco ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 669056
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CHAVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cHaVes
eXtrato
ata de reGistro de PreÇos Nº 002/2021
ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2021-003; ÓRGÃO GERENCIA-
DOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI; EMPRESAS RE-
GISTRADAS: BRABO TÁXI AÉREO LTDA, CNPJ: 15.309.149/0001-24; OBJE-
to: rEGiStro dE PrEÇoS Para fUtUra E EVENtUal coNtrataÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇo dE táXi aÉrEo Para traNSPortE 
dE SErVidorES, aUtoridadES, PrEStadorES dE SErViÇoS, PaciENtES, 
PASSAGEIROS EM GERAL E MERCADORIAS; VIGÊNCIA: 12 MESES; DATA DA 
ASSINATURA: 11/06/2020; Informamos que a íntegra da presente Ata de 
registro de Preços, encontra-se publicada, no site da Prefeitura Municipal de 
Santa cruz do arari e no site do tcMPa - tribunal de contas dos Municípios 
do Estado do Pará. A não publicação integral da mesma na imprensa oficial, 
encontra-se fundamentada no princípio da economicidade.
Santa cruz do arari (Pa), 14 de junho de 2021
Nicolau Eurípedes Beltrão Pamplona
Prefeito Municipal

Protocolo: 669057
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra de cUrioNÓPoLis
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
aviso de Homologação e adjudicação. Modalidade: coNcorrÊNcia nº 
05/2021. objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo doS 
SErViÇoS 5 KM dE PaViMENtaÇÃo aSfáltica No MUNicÍPio dE cUrio-
NÓPoliS - Pará. Vencedor: G.r. frota EirEli, com o valor total de r$ 
5.574.805,75(cinco Milhões, Quinhentos e Setenta e Quatro Mil, oitocen-
tos e cinco reais e Setenta e cinco centavos). conforme mapa comparati-
vo anexado aos autos. Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 
- lUiS dE SoUSa liMa. 10 de Junho de 2021.
EXtrato dE coNtrato
coNtrato Nº 20210162
oriGEM: coNcorrÊNcia Nº 05/2021
coNtrataNtE: SEcrEtaria MUNiciPal dE iNfraEStrUtUra
coNtratada: G.r. frota EirEli
oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para a EXEcUÇÃo doS SErViÇoS 
dE 5 KM dE PaViMENtaÇÃo aSfáltica No MUNicÍPio dE cUrioNÓPo-
liS - Pa. coNVÊNio Nº 002/2021 cElEBrado ENtrE SEcrEtaria dE 
EStado dE traNSPortES-SEtraN E SEcrEtaria MUNiciPal dE iNfra-
EStratUra dE cUrioNÓPoliS
Valor total: r$ 5.574.805,75 (cinco milhões, quinhentos e setenta e 
quatro mil, oitocentos e cinco reais e setenta e cinco centavos)
ProGraMa dE traBalHo: Exercício 2021 Projeto 0801.154510026.1.007 
Obras e Serviço de Infraestrutura Urbana , Classificação econômica 4.4.90.51.00 
obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de r$ 5.574.805,75
ViGÊNcia: 06 (seis) meses, a contar da data da publicação
data da aSSiNatUra: 11 de Junho de 2021

Protocolo: 668909
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
A Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará - PA, torna público o 
resultado do processo licitatório modalidade Tomada de Preço nº 2/2021-
002-PMGP, HoMoloGado no dia 17/06/2021, cujo objeto é: contratação 
de empresa especializada para execução da construção e reforma de pon-
tes de madeira localizadas na zona rural do município de Goianésia do 
Pará, à empresa: B l dE M caldaS coMErcio E SErVicoS EirEli, cNPJ: 
14.041.528/0001-13, no valor de r$ 1.627.771,99. francisco david leite 
rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 669058
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri/Pa
aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2021-PMi-srP
Pregão Eletrônico; Sistema Registro de Preços; do tipo menor preço, 
considerada por item. objeto: aquisição de material descartável, hi-
giene e limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura/Secreta-
rias e fundos do município de igarapé-Miri/Pa.
Sessão pública: 30/06/2021, às 09:30h, horário de Brasília. Plataforma de 
realização www.portaldecompraspublicas.com.br
PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2021-PMi-srP
Pregão Eletrônico; Sistema Registro de Preços; do tipo menor preço, con-
siderada por item. objeto: contratação de empresa especializada para a 
locação de caminhões e máquinas pesadas, afim de atender as demandas 
da Prefeitura/Secretarias e fundos do município de igarapé-Miri/Pa.
Sessão pública: 30/06/2021, às 14:00h, horário de Brasília. Plataforma de 
realização www.portaldecompraspublicas.com.br
PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2021-PMi-srP
Pregão Eletrônico; Sistema Registro de Preços; do tipo menor preço, con-
siderada por item. objeto: aquisição de materiais elétricos para a rede de 
iluminação pública, para atender as necessidades da Prefeitura/Secretarias 
do município de igarapé-Miri/Pa.
Sessão pública: 01/07/2021, às 09:30h, horário de Brasília. Plataforma de 
realização www.portaldecompraspublicas.com.br
PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2021-PMi-srP
Pregão Eletrônico; Sistema Registro de Preços; do tipo menor preço, con-
siderada por item. objeto: contratação de empresa para prestação de 
serviços de hotelaria e hospedagem, afim de atender as necessidades da 
Prefeitura/Secretarias e fundos do município de igarapé-Miri/Pa.
Sessão pública: 01/07/2021, às 11:00h, horário de Brasília. Plataforma de 
realização www.portaldecompraspublicas.com.br

PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2021-PMi-srP
Pregão Eletrônico; Sistema Registro de Preços; do tipo menor preço, con-
siderada por item. objeto: contratação de empresa especializada para a 
aquisição de uniformes completos para os agentes de trânsito e guarda 
municipal da Prefeitura Municipal de igarapé-Miri/Pa.
Sessão pública: 01/07/2021, às 14:00h, horário de Brasília. Plataforma de 
realização www.portaldecompraspublicas.com.br
os Editais estão disponíveis no www.portaldecompraspublicas.com.br e no 
mural de licitações do tcM/Pa.
informações e-mail: cplsemedigmiri@gmail.com
roberto Pina oliveira
Prefeito Municipal

Protocolo: 669059
secretaria MUNiciPaL de saÚde de iGaraPÉ-Miri
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2021-srP/
cPL/seMsa. tipo: - Menor preço por item. Pregão Eletrônico para registro 
de preço para eventual aquisição de material de expediente para atender 
as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de igarapé-Mi-
ri. abertura: 01/07/2021 às 09: 00h. informações: pregoeiroigarapemiri@
outlook.com. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br.
Nazianne Barbosa Pena
Secretaria Municipal de Saúde
secretaria MUNiciPaL de saÚde de iGaraPÉ-Miri
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2021-srP/
cPL/seMsa. tipo: - Menor preço por item. Pregão Eletrônico para registro 
de preço para eventual aquisição de descartável e higiene e limpeza para 
atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de igara-
pé-Miri. abertura: 02/07/2021 às 09: 00h. informações: pregoeiroigarapemi-
ri@outlook.com. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br.
Nazianne Barbosa Pena
Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 669060
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 070/2021-cPL/PMM, ProcESSo Nº 
11.947/2021-PMM, tipo: Menor Preço por item. Modo de disputa: aberto. 
data do certame: 02/07/2021. Horário: 09:00 (horário de Brasília-df). obje-
to: aQUiSiÇÃo dE 01(UM) VEÍcUlo do tiPo caMiNHoNEtE PicK-UP, Para 
atENdEr aS dEMaNdaS oPEracioNaiS da PatrUlHa Maria da PENHa da 
GUarda MUNiciPal dE MaraBá. UaSG: 928243.  Íntegra do Edital no site 
https://www.gov.br/compras/pt-br/.informações: Sala da cPl/PMM - edifício 
Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-sub-
solo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. telefone: (94) 
3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou 
pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 17/06/2021.
MaUricio carValHo caStElo BraNco
Pregoeiro cPl/PMM
Portaria nº 1.883/2021-GP

Protocolo: 669061
Contrato n° 310/2021-FMS. Processo Administrativo nº 7.343/2021-
PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrônico (SrP) Nº 049/2021-cPl/
PMM. objeto do contrato: aquisição de equipamentos para manutenção e 
implementação de leitos para atendimento de pacientes acometidos por co-
Vid-19 no Hospital Municipal de Marabá. Empresa: cirUrGica Sao fEliPE 
ProdUtoS Para SaUdE EirEli, inscrita no cNPJ sob no 11.888.791/0001-
54, Valor:  r$ r$ 147.600,00 (cento e quarenta e sete mil e seiscentos). 
dotações orçamentárias: 10 302 0084 2.062 - atenção Média e alta  comple-
xidade - Mac. Elemento de despesa 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
permanente. data da aSSiNatUra 17 de junho de 2021. Valmir Silva Moura 
- Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
Contrato n° 314/2021-FMS. Processo Administrativo nº 
7.343/2021-PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrônico (SrP) Nº 
049/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição de equipamentos para 
manutenção e implementação de leitos para atendimento de pacientes 
acometidos por coVid-19 no Hospital Municipal de Marabá. Empresa: 
MtB tEcNoloGia ltda, inscrita no cNPJ sob no 01.405.834/0001-40, 
Valor:  r$ r$ 80.000,00 (oitenta mil reais). dotações orçamentárias: 10 
302 0084 2.062 - atenção Média e alta  complexidade - Mac. Elemento de 
despesa 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente. data da aS-
SiNatUra 16 de junho de 2021. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal 
de Saúde de Marabá /Pa.
Contrato n° 311/2021-FMS. Processo Administrativo nº 
7.343/2021-PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrônico (SrP) Nº 
049/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição de equipamentos para 
manutenção e implementação de leitos para atendimento de pacientes 
acometidos por coVid-19 no Hospital Municipal de Marabá. Empresa: 
diStriBUidora flaMEd HoSPitalar EirEli, inscrita no cNPJ sob no 
11.888.791/0001-54, Valor: r$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos re-
ais). dotações orçamentárias: 10 302 0084 2.062 - atenção Média e alta 
complexidade - Mac. Elemento de despesa 4.4.90.52.00 Equipamentos e 
material permanente. data da aSSiNatUra 16 de junho de 2021. Valmir 
Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
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contrato n° 265/2021-FMs. Processo dE Adesão nº 6.986/2021/
PMM, autuado na modalidade pregão Presencial nº 059/2020-PMM. obje-
to do contrato: aQUiSiÇÃo dE MatErial ElEtrico, Para atENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrEtaria MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBa E dE-
MaiS UNidadES ViNcUladaS de acordo com o termo de referência e com 
objeto, anexos i e ii, partes integrantes do edital referente ao PrEGÃo 
PrESENcial SrP Nº 059/2020-cEl/SEVoP/PMM. Empresa: NoSSa tErra 
MatEriaiS P/ coNStrUÇÃo, cNPJ nº 83.927.574/0001-37, Valor:  r$ 
118.733,32 (cento e dezoito mil setecentos e trinta e três reais e trinta e 
dois centavos). dotações orçamentárias: 10 122 0001 2.047 Manutenção 
da Secretaria Municipal de Saúde, Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - 
Material de Consumo; DATA DA ASSINATURA 28 de abril de 2021. Valmir 
Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
atenciosamente,
raimundo Marques de Matos
diretor financeiro SMS

Protocolo: 669062
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
extrato do contrato Nº 045/2021-ssaM. Proc. adm. Nº 5.886/2021-
PMM. Pregão Presencial (SrP) Nº 017/2021-cEl/SEVoP/PMM. ata de registro 
de Preços Nº 046/2021-SSaM/PMM. referente à aQUiSiÇÃo dE tiNtaS dE co-
rES diVErSaS E MatErial Para PiNtUra, dEStiNadoS a SUPrir aS NE-
cESSidadES do SErViÇo dE SaNEaMENto aMBiENtal dE MaraBá - SSaM, 
firmado com a empresa KEllioN S SilVa MatEriaiS dE coNStrUÇÃo EirEli, 
cNPJ Nº 22.104.453/0001-09, Valor: r$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 
Período de vigência vinculado aos respectivos créditos orçamentários. dotação 
orçamentária: 15.452.1116.2.123 - Manutenção dos Serviços Urbanos. Elemen-
to de despesa: 3.3.90.30-00- Material de consumo.
extrato do contrato Nº 044/2021-ssaM. Proc. adm. Nº 5.886/2021-
PMM. Pregão Presencial (SrP) Nº 017/2021-cEl/SEVoP/PMM. ata de re-
gistro de Preços Nº 046/2021-SSaM/PMM. referente à aQUiSiÇÃo dE 
tiNtaS dE corES diVErSaS E MatErial Para PiNtUra, dEStiNadoS 
a SUPrir aS NEcESSidadES do SErViÇo dE SaNEaMENto aMBiENtal 
dE MaraBá - SSaM, firmado com a empresa atHENaS iNcorPorado-
ra, EMPrEENdEdora E SErViÇoS EirEli, cNPJ Nº 23.378.600/0001-
93, Valor: r$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Período de vigência 
vinculado aos respectivos créditos orçamentários. dotação orçamentária: 
15.452.1116.2.123 - Manutenção dos Serviços Urbanos. Elemento de des-
pesa: 3.3.90.30-00- Material de consumo.
Marabá Pa, 17 de junho de 2021.
Múcio Eder andalécio
diretor Presidente

Protocolo: 669063
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 030/2021-ceL/seVoP/PMM, Pro-
cesso adMiNistratiVo N° 11.150/2021-PMM - tipo Menor Preço 
por lote. data da Sessão: 02/Jul/2021 - 09h00min (horário local). objeto: 
rEGiStro dE PrEÇoS Para EVENtUal aQUiSiÇÃo dE MatEriaiS dE 
coNSUMo (GÊNEro aliMENtÍcioS, MatEriaiS dEScartáVEiS, UtEN-
SÍlioS Para coZiNHa E MatErial dE liMPEZa), a fiM dE atENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrEtaria MUNiciPal dE SEGUraNÇa iNStitU-
CIONAL (SMSI) E SEUS ORGÃOS ADIDOS.  Recursos: Próprios - Integra do 
Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 
230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará. fone: (94) 3322-1775 
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. ass.: Higo 
duarte Nogueira - Pregoeiro-cEl/SEVoP.

Protocolo: 669064
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
termo de adjudicação e Homologação referente ao PrEGÃo PrESENcial 
Nº 025/2021-cEl/SEVoP/PMM, Processo n° 9.313/2021-PMM -cEl/SE-
VoP/PMM. aQUiSiÇÃo dE 01(UM) caMiNHÃo 6X4 0KM, EQUiPado coM 
taNQUE dE 20.000 lts, dEStiNado À irriGaÇÃo dE PraÇaS E loGra-
doUroS PÚBlicoS do MUNicÍPio dE MaraBá, conforme Edital e seus 
Anexos; Homologado a empresa: SULPARA CAMINHÕES E MAQUINAS 
ltda cNPJ 14.133.730/0001-75, vencedora do itEM 01, no valor total 
de r$ 614.000,00 (seiscentos e quatorze mil reais). Pelo que adJUdico 
E HOMOLOGO o resultado final. Marabá - PA, 17.06.2021, Rubens Borges 
Sampaio - Secretaria Municipal Meio ambiente- SEMMa.

Protocolo: 669065
extrato contrato nº 07/2021/FccM- objeto: aquisição de Equipamen-
tos de Proteção individual - EPiS. Vencedora: r da S coSta E MENdoNÇa 
coM. dEt. ltda -ME, cNPJ N° 12.591.019/0001-39. totalizando o valor 
de r$ 8.776,10 (oito mil seiscentos e setenta e seis reais e dez centavos). 
Vigência: 31/12/2021 ass: 15/06/2021, conforme consta nos autos do 
Processo administrativo Nº 8382/2021/cEl/fccM/PMM, PP n° 004/2021/
cEl/fccM a serem pagos com o recurso do contrato Vale e fccM. Marlon 
Prado- Presidente da fundação casa da cultura de Marabá
extrato contrato nº 09/2021/FccM- objeto: aquisição de Equipamen-
tos de Proteção individual - EPiS. Vencedora: iBiZa EMPrEENdiMENtoS 
coMErcio E SEr. EirEli, cNPJ N° 18.559.714/0002-80. totalizando o 
valor de r$ 10.021,00 (dez mil vinte e um reais). Vigência: 31/12/2021 
ass: 16/06/2021, conforme consta nos autos do Processo administrativo 
Nº 8382/2021/cEl/fccM/PMM, PP n° 004/2021/cEl/fccM a serem pagos 
com o recurso do contrato Vale e fccM. Marlon Prado- Presidente da fun-
dação casa da cultura de Marabá

extrato contrato nº 08/2021/FccM- objeto: aquisição de Equipamen-
tos de informática. Vencedora: E.r. SolUÇÕES iNfoMatica ltda, cNPJ N° 
05.778.325/0001-13. totalizando o valor de r$ 12.525,00 (doze mil quinhen-
tos e vinte e cinco reais). Vigência: 31/12/2021 ass: 15/06/2021, conforme 
consta nos autos do Processo Licitatório Nº 2.458/2021/CEL/SEVOP/PMM, PE 
n° 11/2021/CEL/SEVOP/PMM a serem pagos com o recurso Próprio da FCCM. 
Marlon Prado- Presidente da fundação casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 669066
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aVisos de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 31/2021-srP. 
objeto: registro de Preços Para aquisição de tubos de concreto, Bloco 
Estrutural vazado, tampa de concreto armado e tampão articulado classe 
d400, Para Execução de drenagens Pluviais Em Vias Urbanas do Município 
e demais finalidades, Para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
obras, transportes e serviços urbanos. tipo: Menor preço por item. data 
da abertura: 01/07/2021 ás 08h00min. local: o pregão eletrônico será 
realizado através do Sistema eletrônico do BNc - Bolsa Nacional de com-
pras, no site www.bnccompras.com. o Edital e seus anexos encontram se 
disponíveis no endereço eletrônico acima. Scheila luiza lavall - Pregoeira.
PreGÃo eLetroNico Nº 31/2021-srP. objeto: registro de Preços 
Para aquisição de tubos de concreto, Bloco Estrutural vazado, tampa de 
concreto armado e tampão articulado classe d400, Para Execução de dre-
nagens Pluviais em Vias Urbanas do Município e demais finalidades, Para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de obras, transportes e ser-
viços urbanos. tipo: Menor preço por item. data da abertura: 01/07/2021 
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 eletrô-
nico acima. Scheila luiza lavall - Pregoeira.

Protocolo: 669067
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM/Pa
aViso de LicitaÇÃo. a Prefeitura Municipal de ourém e Secretaria 
Municipal de Educação, através da comissão Permanente de licitação, 
torna público o aviso de licitação: chamada Pública nº 001/2021, que 
objetiva a aquisição de Gêneros alimentícios Proveniente da agricultura 
familiar e do Empreendedor familiar rural, atendendo ao Programa Na-
cional de alimentação Escolar/PNaE do Município de ourém, durante o 
ano letivo de 2021. data e local da abertura: 12/07/2021 às 09:00hs, na 
sala de audiências da cPl, localizada na rua Hermenegildo alves 385, 
Bairro - Souza. Edital e seus anexos estarão disponíveis na sala da cPl, 
no horário das 8:30 hs às 13:00 hs, no Sitio da Prefeitura (www.ourem.
pa.gov.br), e no Portal dos Jurisdicionados - tcM. telefone e e-mail para 
contato. (91) 3467-1337/3467-1242, E-mail: licitacaopmourem@gmail.
com. francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito.

Protocolo: 669068
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
estado do ParÁ
eXtrato de coNtrato Nº: 20210180
oriGEM: PrEGÃo Nº PE 018/2021
coNtrataNtE........: fUNdo MUNiciPal dE aSSiStÊNcia Social dE PacaJá.
coNtratada(o).....: MiX BraSil food SErVicE EirEli
cNPJ: 28.122.669/0001-75
oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENto dE rEfEiÇÕES ProNtaS.
Valor total...: r$ 41.390,00 (quarenta e um mil, trezentos e noventa reais).
PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2021 Atividades 2.052 Classifi-
cação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 17 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 669069
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
aviso de Homologação e adjudicação. Modalidade: coNVitE nº 
1/2020-001SEMEd. objeto: contratação de empresa parra prestação de 
serviço de manutenção e reparo para restituição de 02 (dois) imóveis lo-
cados pela Secretaria Municipal de Educação aonde funcionava a Escola 
E.M.E.i. Pingo de Gente e o antigo Setor do campo, no Município de Pa-
rauapebas, Estado do Pará. Vencedor(es): d. l. GoNÇalVES SErViÇoS 
dE PiNtUra dE  EdificioS EM GEral EirEli, com o valor total de r$ 
152.235,44 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais 
e quarenta e quatro centavos), conforme mapa comparativo anexado aos 
autos. Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93.
ParaUaPEBaS - Pa, 14 de Junho de 2021
 faBiaNa dE SoUZa NaSciMENto
comissão Permanente de licitação
Presidente

Protocolo: 668907
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato 1º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 20210088
oriGEM: coNtrato nº 20210088
dEcorrENtE: coNcorrÊNcia Nº 3/2020-006SEMoB
coNtrataNtE: PrEfEitUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/SEMoB
coNtratada: HB20 coNStrUÇÕES ltda.
oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo 
dE oBraS Na coNStrUÇÃo dE rEdES dE drENaGENS E PaViMENtaÇÃo 
aSfáltica Na VS-10 (Via PriNciPal coM rUaS adJacENtES), No MU-
NicÍPio dE ParaUaPEBaS, EStado do Pará.
Valor iNicial do coNtrato: r$ 20.643.392,54 (Vinte milhões, seiscentos e qua-
renta e três mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNtrato: 12 de fevereiro de 2021 a 07 de fe-
vereiro de 2022.
Valor do coNtrato aPÓS 1º aPt: r$ 22.536.259,65 (Vinte e dois milhões, qui-
nhentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove e sessenta e cinco centavos).
ViGENcia do coNtrato aPÓS 1º aPt: inalterada.
Esse reajustamento é baseado nos Índices do iNcc-M (Índice Nacional de custo 
de construção) entre os meses de MarÇo/2020 E fEVErEiro/2021, conforme de-
monstrado pela formula que consta no parecer da controladoria Geral do Município.
data do 1º aPoStilaMENto: 15/06/2021

Protocolo: 668906
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE REDENÇÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de redeNÇÃo
eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo Licitatorio Nº 037/2021
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 002/2021
o MUNiciPio dE rEdENÇÃo-Pa, no uso de suas atribuições legais, comu-
nicar aos interessados: referente à contratação de Empresa para a cons-
trução de 16 (dezesseis) Pontes em concreto armado, nas vias públicas da 
Zona Urbana da cidade de redenção, Estado do Pará, com comprimento 
total de 158m. referente ao convênio nº. 009/2020, que entre si celebram 
a SEcrEtaria dE EStado dE traNSPortES-SEtraN e o Munícipio de 
redenção-Pa. Homologou e adjudicou o presente certame a empresa rGS 
ENGENHARIA EIRELI com CNPJ: 23.732.026/0001-20, configurando Valor 
Global r$: 5.563.343,43 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e três mil, 
trezentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos), redenção - 
PA; 18 de junho de 2021. Marcelo França Borges - Prefeito Municipal.

Protocolo: 669070
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
retiFicaÇÃo
No Extrato de Contrato, Publicado no DOU ( Diário Oficial da União) no dia 
04/05/2021 Seção 3 n°82 pag. 208.
Onde se lê: aquisição de Gêneros alimentícios, para a Secretaria Municipal de 
Educação, lê se: aquisição de Equipamentos (ar condicionado 30.000 btus) para 
serem utilizados nas Escolas Públicas do Município de Santana do araguaia-Pá.
advaldo rodrigues da Silva
Pregoeiro

Protocolo: 669073

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia-Pa
eXtrato de disPeNsa e coNtrato
Dispensa de Licitação N°2021/027/PMSA
OBJETO: Locação de imóvel Urbano, localizado na Avenida Dr. Antônio Por-
tugal, Q. a1, centro do Município de Santana do araguaia, para o funcio-
namento da Secretaria Municipal de agricultura - SEMaGri.
Ratificado: 02/06/2021
EXtrato dE coNtrato
coNtrato Nº: 2021/027/PMSa
coNtrataNtE: PrEfEitUra MUNiciPal dE SaNtaNa do araGUaia-Pa
coNtratado: MaUricio alVarEZ
Valor total do coNtrato: r$21.000,00
ViGÊNcia: 02/06/2021 à 31/12/2021

Protocolo: 669074
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo
aViso de LicitaÇÃo
Pregão Eletrônico nº 009/2021 - Semed - 927453
objeto: aquisição de utensílios de cozinha, equipamentos e mobiliário 
escolar para atender as necessidades das unidades de educação. Edital: 
18/06/2021 das 09h às 14h. no endereço eletrônico: www.comprasgo-
vernamentais.gov.br/edital/927 53-009-2021 ou www.santarem.pa.gov.
br. Entrega das propostas: 18/06/2021 a partir das 9h no site www.com-
prasgovernamentais.gov.br. abertura das propostas: 01/07/2021 às 09h 
no site www.comprasgovernamentais.gov.br.
Santarém-Pa, 18 de junho de 2021.
MariElE roSa rodriGUES dE SoUSa
Pregoeira da SEMEd

Protocolo: 669071
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 080/2021 -seMsa
a Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao dis-
posto no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
dEcidE:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscali-
zadores dos contratos decorrentes da adesão da ata de registro de pre-
ço que tem como objeto a contratação de Pessoa Jurídica Para Eventual 
aquisição de Kit Sistema Para detecção rápida de covid-19, Para atender 
as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. titular: 
Jeane Neves linhares - Matrícula 51284, cPf sob o n° 643.010.792-20 e 
rG n° 3658435 - SSP/Pa, Servidora da SEMSa. Suplente: Marlon rudson 
Sampaio Marinho - Matrícula 34835,cPf sob o n° 608.958.372-34 e rG n° 
2571268 - SSP/Pa, Servidor temporário da SEMSa.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura 
até quando for revogada está função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se 
ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 14 de Junho de 2021. Vânia Maria 
azevedo Portela - Secretária de Saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMS.
Portaria Nº 084/2021 -seMsa
a Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao dis-
posto no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
dEcidE:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores 
dos contratos decorrentes do Pregão Eletrônico Nº 025/2021 que tem como 
objeto a contratação de Empresa Especializada Para Serviços funerários na 
capital do Estado (Belém/Pa), com fornecimento de Material(Urnas), Servi-
ços de Preparação do corpo e translado Para o Municipio de Santarém/Pa. 
titular: Markellyjeany da Silva Monte carvalho- Matrícula 85.968, cPf sob o 
n° 741.365.932-87e rG n° 4333077 - SSP/Pa, Servidora da SEMSa, coor-
denadora da casa de apoio em Belém. Suplente: ana lúcia da Silva ferreira 
- Matrícula 54.202,cPf sob o n° 283.199.072-68 e rG n°1572792- SSP/Pa, 
assistente Social lotada na casa de apoio em Belém.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura 
até quando for revogada está função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se 
ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 16 de Junho de 2021. Vânia Maria 
azevedo Portela - Secretária de Saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMS.

Protocolo: 669072
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de retiFicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
Município de São domingos do capim através da Pregoeira, torna público a re-
tificação do processo Licitatório do Tipo Menor Preço por item realizada no dia 
16/06/2021, Diário Oficial Do Estado (DOE) Nº 34612, que objetiva a AQUI-
SiÇÃo dE coMBUStÍVEl (diESEl) E coMBUStÍVEl (GaSoliNa), EM atEN-
diMENto aS  NEcESSidadES da SEcrEtaria dE EdUcaÇÃo, atraVÉS da 
EMENda ParlaMENtar Nº33390015/2020, No MUNicÍPio dE SÃo doMiN-
GoS do caPiMPa. onde se lê: aViSoS dE licitaÇÃo PrEGÃo ElEtrÔNico 
SRP Nº 00031/2021; leia-se: AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 00035/2021, continuando inalterada as demais informações.
Maria JoSE BaStoS do aMaral
PrEGoEira

Protocolo: 669075
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00024/2021
o município de São domingos do capim através da pregoeira, torna públi-
co o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SRP do tipo me-
nor preço por item que versa sobre o rEGiStro dE PrEÇoS Para fUtUra 
E EVENtUal aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENtoS BáSicoS, dE USo HoSPi-
talar E SUPlEMENtoS VitaMÍNicoS Para atENdEr aS dEMaNdaS da 
SEcrEtaria MUNiciPal dE SaÚdE dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a 
data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação 
será no dia 07/07/2021 às 09:00 horas no sistema comprasnet. o edital 
estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/cate-
goria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2021@
gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da 
comissão Permanente de licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro So-
dré, nº 206, centro, são domingos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias 
úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação.
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00027/2021 o município de São domin-
gos do Capim através da pregoeira, torna público o processo licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico-SrP do tipo menor preço por item que versa 
sobre o rEGiStro dE PrEÇoS Para fUtUra E EVENtUal aQUiSiÇÃo dE 
MatEriaiS dE USo MÉdico EM atENdiMENto aS dEMaNdaS oriUNdaS 
doS SErViÇoS PÚBlicoS dE SaÚdE da atENÇÃo BáSica, EStratÉGiaS 
dE SaÚdE da faMÍlia do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a 
data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação 
será no dia 12/07/2021 às 09:00 horas no sistema comprasnet. o edital es-
tará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/
licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2021@gmail.com, 
e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da comissão Perma-
nente de licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, 
são domingos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 
07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação.
PreGÃo PreseNciaL Para reGistro de PreÇos Nº 9/2021-
00017 o Município de São domingos do capim através da Pregoeira, torna 
público o processo Licitatório do Tipo Menor Preço por lote que versa sobre 
o rEGiStro dE PrEÇoS Para fUtUra E EVENtUal coNtrataÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada EM ENGENHaria, Para PrEStaÇÃo dE SErVi-
ÇoS dE PErfUraÇÃo dE PoÇoS artESiaNoS, coM forNEciMENto dE 
tUdoS oS MatEriaiS, fErrEMENtaS, EQUiPaMENtoS E MÃo dE oBra 
ESPEcialiZada E dEMaiS EXiGÊNciaS do Edital, ViSaNdo atENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrEtaria dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS 
do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a abertura será no 
dia 12/07/2021 às 14:00hs, na sala de reunião da comissão Permanente 
de licitação - cPl, situada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, bairro centro, 
nesta cidade, cEP: 68.635-000. o edital e seus anexos encontram-se dis-
poníveis na Prefeitura Municipal das 08h00min às 13h00min, de segunda 
a sexta-feira no portal da transparência desta municipalidade e no mural 
de licitações do tcM.
Maria JoSE BaStoS do aMaral
PrEGoEira

Protocolo: 669076
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
extrato de contrato
contrato n° 20210170 - caroNa N° arP019/2021 - contratante: 
PrEfEitUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: N.M. 
SaNtoS Grafica-ME objeto: aQUiSiÇÃo dE ProdUtoS E SErViÇoS dE 
Gráfica (cariMBoS, iMPrESSoS E oUtroS). Para atENdEr a dEMaN-
da da SEcrEtariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMfi, SEMtUr, SEMEl, 
SEMcUlt, SEMaGri, SEMUrB E SEMoB. atraVÉS dE adESÃo À ata dE 
rEGiStro dE PrEÇoS Nº 008/2021 oriGiNada do PrEGÃo PrESENcial 
Nº 00005/2021-PMoN. Vigência: 02/05/2021 a 31/12/2021 - Valor Global: 
r$  138.229,75 (cento e trinta e oito mil, duzentos e vinte e nove reais e 
setenta e cinco centavos) - data da assinatura: 02/05/2021.
Joao clEBEr dE SoUSa torrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 669077

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
extrato de contrato
contrato n° 20210171 - caroNa N° arP019/2021 - contratante: 
PrEfEitUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: Grafica 
NoVo MUNdo ltda objeto: aQUiSiÇÃo dE ProdUtoS E SErViÇoS dE 
Gráfica (cariMBoS, iMPrESSoS E oUtroS). Para atENdEr a dEMaN-
da da SEcrEtariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMfi, SEMtUr, SEMEl, 
SEMcUlt, SEMaGri, SEMUrB E SEMoB. atraVÉS dE adESÃo À ata dE 
rEGiStro dE PrEÇoS Nº 008/2021 oriGiNada do PrEGÃo PrESENcial 
Nº 00005/2021-PMoN. Vigência: 02/05/2021 a 31/12/2021 - Valor Global: 
r$ 145.827,90 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e sete re-
ais e noventa centavos) - data da assinatura: 02/05/2021.
Joao clEBEr dE SoUSa torrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 669078
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
extrato de contrato
contrato n° 20210172 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 059/2020 - srP 
- contratante: PrEfEitUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contra-
tado: laPtoP coMErcio  dE ProdUtoS dE iNforMatica EirEli - ob-
jeto: aQUiSiÇÃo dE SUPriMENtoS, PErifÉricoS E EQUiPaMENtoS dE 
iNforMática Para atENdEr aS SEcrEtariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, 
SEMfi, SEMtUr, SEMEl, SEMcUlt, SEMaGri, SEMUrB E SEMoB. Vigên-
cia: 14/05/2021 a 31/12/2021 - Valor Global: r$ 38.345,00 (trinta e oito 
mil, trezentos e quarenta e cinco reais) - data da assinatura: 14/05/2021.
Joao clEBEr dE SoUSa torrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 669079
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
Aviso de licitação
PreGÃo eLetrÔNico 048/2021
aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENtoS Para oBraS E SErViÇoS dE ENGENHa-
ria Para o MUNicÍPio dE SÃo fÉliX do XiNGU. atraVÉS do coNVENio 
Nº 04/2021-SEdaP, ProcESSo Nº 2021/397106, ENtrE a SEcrEtaria 
dE dESENVolViMENto aGroPEcUário E da PESca-SEdaP E o MUNicÍ-
Pio dE SÃo fÉliX do XiNGU. abertura: 02/07/2021 às 09 h30m. Edital: 
departamento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida 
22 de março nº. 915 - centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails 
licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.
br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/
Joao clEBEr dE SoUSa torrES
car Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 669080
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aVisos de LicitaÇÃo. a Prefeitura Municipal de São Miguel do Gua-
má, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público abertura de 
Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão 
Eletrônico SrP nº 019/2021, cujo objeto é o registro de preços para futura 
e eventual aquisição de medicamentos psicotrópicos, objetivando aten-
der as necessidades da central de abastecimento farmacêutica, centro de 
apoio psicossocial e demais unidade integrantes da Secretaria Municipal 
de Saúde no Município de São Miguel do Guamá. a sessão de recebimento 
de propostas, análise e julgamento será em 01/07/2021 às 09:00 horas, 
por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, 
UaSG:.980551, Edital e anexos: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.
br, Portal tcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de licita-
ção, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, através da Secretaria 
Municipal De Saúde, torna público abertura de Processo Licitatório do tipo 
menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 020/2021, 
cujo objeto é o registro de preço para futura e eventual contratação de em-
presa objetivando a prestação de serviço de locação de veículos para atender 
as necessidades precípuas do Programa de tratamento fora domicílio -tfd 
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Miguel do Guamá/
Pa. a sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 
30/06/2021 às 09:00 horas, por meio do endereço eletrônico www.com-
prasgovernamentais.gov.br, UaSG:.980551, Edital e anexos: https://www.
saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal tcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.
com, diretoria de licitação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 
08:00 Às 12:00hs. Eduardo Sampaio Gomes leite - Prefeito Municipal.

Protocolo: 669081
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
eXtrato de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos N° 20210217
PreGÃo eLetrÔNico Nº 031/2021-Pe/srP
objeto: rEGiStro dE PrEÇo Para a fUtUra E EVENtUal coNtrataÇÃo 
dE EMPrESa Para forNEciMENto
dE coMBUStiVEiS, ViSaNdo atENdEr aS NEcESSidadES da SEcrEtaria 
MUNiciPal dE SaÚdE, EdUcaÇÃo, aSSiStENcia E traBalHo Social E SE-
crEtaria dE MEio aMBiENtE do MUNiciPio dE SoUrE/Pa, coNforME ES-
PEcificaÇÕES No tErMo dE rEfErÊNcia. assinatura da ata:10/06/2021. Vi-
gência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Empresa adjudicada e homolo-
gada: BarroS E PENa ltda EPP, iNScrita No c.N.P.J. nº 05.768.261/0001-70, 
vencedora com o valor global estimado de r$ 787.460,00. a ata com os preços 
e demais especificações encontra-se disponibilizada para consulta na Prefeitura 
Municipal de SoUrE/Pa no setor de licitações.
eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210213
oriGEM.....................: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 029/2021
coNtrataNtE........: PrEfEitUra MUNiciPal dE SoUrE
coNtratada(o).....: J.dE J. araÚJo MaciEl ME
oBJEto......................: rEGiStro dE PrEÇo Para a fUtUra E EVENtU-
al coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENto dE PNEUS, caMa-
raS E ProtEtorES, ViSaNdo atENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEi-
tUra MUNiciPal E SEcrEtariaS do MUNiciPio dE SoUrE/Pa, coNfor-
ME ESPEcificaÇÕES No tErMo dE rEfErÊNcia.
Valor total................: r$ 203.781,65 (duzentos e três mil, setecentos 
e oitenta e um rea is e sessenta e cinco centavos)
ProGraMa dE traBalHo.......: Exercício 2021 atividade 
0302.041220001.2.003 Manutenção Secretaria de administração , clas-
sificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 
3.3.90.30.25, no valor de r$ 198.541,80
ViGÊNcia...................: 07 de Junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021
data da aSSiNatUra.........: 07 de Junho de 2021
coNtrato Nº...........: 20210214
oriGEM.....................: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 029/2021
coNtrataNtE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNtratada(o).....: J.dE J. araÚJo MaciEl ME
oBJEto......................: rEGiStro dE PrEÇo Para a fUtUra E EVENtU-
al coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENto dE PNEUS, caMa-
raS E ProtEtorES, ViSaNdo atENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEi-
tUra MUNiciPal E SEcrEtariaS do MUNiciPio dE SoUrE/Pa, coNfor-
ME ESPEcificaÇÕES No tErMo dE rEfErÊNcia.
Valor total................: r$ 11.837,14 (onze mil, oitocentos e 
trinta e sete reais e quatorze centavos)
ProGraMa dE traBalHo.......:
ViGÊNcia...................: 07 de Junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021
data da aSSiNatUra.........: 07 de Junho de 2021
coNtrato Nº...........: 20210215
oriGEM.....................: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 029/2021
coNtrataNtE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNtratada(o).....: J.dE J. araÚJo MaciEl ME
oBJEto......................: rEGiStro dE PrEÇo Para a fUtUra E EVENtU-
al coNtrataÇÃo dE
EMPrESa Para forNEciMENto dE PNEUS, caMaraS E ProtEtorES, Vi-
SaNdo atENdEr aS
NEcESSidadES da PrEfEitUra MUNiciPal E SEcrEtariaS do MUNici-
Pio dE SoUrE/Pa,
coNforME ESPEcificaÇÕES No tErMo dE rEfErÊNcia.
Valor total................: r$ 12.261,26 (doze mil, duzentos e sessenta e 
um reais e vinte e seis centavos)
ProGraMa dE traBalHo.......:
ViGÊNcia...................: 07 de Junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021
data da aSSiNatUra.........: 07 de Junho de 2021
coNtrato Nº...........: 20210216
oriGEM.....................: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 029/2021
coNtrataNtE........: PrEfEitUra MUNiciPal dE SoUrE
coNtratada(o).....: VaNGUarda coMErcio dE PEcaS & PNEUS ltda
oBJEto......................: rEGiStro dE PrEÇo Para a fUtUra E EVENtU-
al coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENto dE PNEUS, caMa-
raS E ProtEtorES, ViSaNdo atENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEi-
tUra MUNiciPal E SEcrEtariaS do MUNiciPio dE SoUrE/Pa,
coNforME ESPEcificaÇÕES No tErMo dE rEfErÊNcia. Valor to-
tal................: r$ 13.073,04 (treze mil, setenta e três reais e quatro centavos)
ProGraMa dE traBalHo.......: Exercício 2021 atividade 
0302.041220001.2.003 Manutenção Secretaria de
Administração , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consu-
mo, Subelemento 3.3.90.30.25, no valor de r$ 13.073,04
ViGÊNcia...................: 07 de Junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021
data da aSSiNatUra.........: 07 de Junho de 2021

coNtrato Nº...........: 20210218
oriGEM.....................: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 031/2021
coNtrataNtE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNtratada(o).....: BarroS E PENa ltda EPP
oBJEto......................: rEGiStro dE PrEÇo Para a fUtUra E EVENtU-
al coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENto dE coMBUStiVEiS, 
ViSaNdo atENdEr aS NEcESSidadES da SEcrEtaria MUNiciPal dE 
SaÚdE do MUNiciPio dE SoUrE/Pa, coNforME ESPEcificaÇÕES
No tErMo dE rEfErÊNcia.
Valor total................: r$ 145.757,00 (cento e quarenta e cinco mil, 
setecentos e cinquenta e sete reais)
ProGraMa dE traBalHo.......: Exercício 2021 atividade 
0901.103010014.2.039 Manutençao de Unidades e
Postos de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consu-
mo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de r$ 145.757,00
ViGÊNcia...................: 14 de Junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021
data da aSSiNatUra.........: 14 de Junho de 2021
coNtrato Nº...........: 20210219
oriGEM.....................: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 031/2021
coNtrataNtE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNtratada(o).....: BarroS E PENa ltda EPP
oBJEto......................: rEGiStro dE PrEÇo Para a fUtUra E EVENtU-
al coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENto dE coMBUStiVEiS, 
ViSaNdo atENdEr aS NEcESSidadES da SEcrEtaria MUNiciPal dE 
EdUcaÇÃo do MUNiciPio dE SoUrE/Pa, coNforME ESPEcificaÇÕES 
No tErMo dE rEfErÊNcia.
Valor total................: r$ 273.000,00 (duzentos e setenta e três mil reais)
ProGraMa dE traBalHo.......: Exercício 2021 atividade 
0601.123610010.2.018 Manutenção do transporte
Escolar , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Su-
belemento 3.3.90.30.01, no valor de r$273.000,00
ViGÊNcia...................: 14 de Junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021
data da aSSiNatUra.........: 14 de Junho de 2021
coNtrato Nº...........: 20210220
oriGEM.....................: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 031/2021
coNtrataNtE........: fUNdo MUNiciPal do traBalHo E ProMoÇÃo Social
coNtratada(o).....: BarroS E PENa ltda EPP
oBJEto......................: rEGiStro dE PrEÇo Para a fUtUra E EVENtU-
al coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENto dE coMBUStiVEiS, 
ViSaNdo atENdEr aS NEcESSidadES da SEcrEtaria MUNiciPal dE 
traBalHo E ProMoÇÃo Social do MUNiciPio dE SoUrE/Pa, coNfor-
ME ESPEcificaÇÕES No tErMo dE rEfErÊNcia.
Valor total................: r$ 153.920,00 (cento e cinquenta e três mil, 
novecentos e vinte reais)
ProGraMa dE traBalHo.......: Exercício 2021 atividade 
1001.081220001.2.045 Manutenção da Secretaria
Municipal de Assistencia Social , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Ma-
terial de consumo, Subelemento
3.3.90.30.01, no valor de r$ 153.920,00
ViGÊNcia...................: 14 de Junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021
data da aSSiNatUra.........: 14 de Junho de 2021
coNtrato Nº...........: 20210221
oriGEM.....................: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 031/2021
coNtrataNtE........: fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENtE
coNtratada(o).....: BarroS E PENa ltda EPP
oBJEto......................: rEGiStro dE PrEÇo Para a fUtUra E EVENtU-
al coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENto dE coMBUStiVEiS, 
ViSaNdo atENdEr aS NEcESSidadES da SEcrEtaria MUNiciPal dE 
MEio aMBiENtE do MUNiciPio dE SoUrE/Pa, coNforME ESPEcifica-
ÇÕES No tErMo dE rEfErÊNcia. 
Valor total................: r$ 16.290,00 (dezesseis mil, duzentos e noventa reais)
ProGraMa dE traBalHo.......: Exercício 2021 atividade 
1201.041220001.2.058 Manutenção da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Ma-
terial de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de r$ 16.290,00
ViGÊNcia...................: 14 de Junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021
data da aSSiNatUra.........: 14 de Junho de 2021

Protocolo: 669082
..

ParticULares
.

cooPeratiVa dos GariMPeiros e MiNeradores do BrasiL - 
cooGaMiBra, cNPJ 18.336.502/0001-53, torna público junto à Secreta-
ria Municipal de Meio ambiente - SEMMa/NP, que deu entrada na licença 
Previa, licença de instalação e licença de operação, para extração e be-
neficiamento de minério ouro, o protocolo nº 804/2021.

Protocolo: 668958
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eMPresariaL
.

O Diretor Regional do SENAI, usando as atribuições legais que lhe 
foram conferidas por lei,
rESolVE:
PUBlicar EMENta dE rESolUÇÕES/2021, do SENai/cr/Pa.
rESolUÇÃo SENai cr/Pa Nº 002/2021
EMENta: autorizar o funcionamento do curso técnico de Nível Médio em 
Eletrotécnica - EAD, constante do Eixo Tecnológico controle e Processos 
Industriais, a ser oferecido pelo SENAI/PA, no Centro de Educação Profis-
sional de altamira - altaMira /Pa.
resoLUÇÃo seNai cr/Pa Nº 003/2021
EMENta: autorizar o funcionamento do curso técnico de Nível Médio em 
Eletromecânica, constante do Eixo Tecnológico Controle e Processos Indus-
triais, a ser oferecido pelo SENAI/PA, no Centro de Educação Profissional 
Gabriel Hermes - caStaNHal /Pa.
rESolUÇÃo SENai cr/Pa Nº 004/2021
EMENta: autorizar o funcionamento do curso técnico de Nível Médio em Segu-
rança do Trabalho, constante do Eixo Tecnológico Segurança, a ser oferecido pelo 
SENAI/PA, no Centro de Educação Profissional de Barcarena - BARCARENA /PA.

Protocolo: 668959
coeLHo coMercio de coMBUstÍVeL Ltda, cNPJ nº 11.084.319/0002-
40, torna público que sob o processo n° 084/2020 recebeu da SEMMa/
BraGaNÇa, a lo n° 025/2021 referente a atividade de comércio varejista 
com revenda de GlP, localizada no Município de Bragança, Estado do Pará.

Protocolo: 668960
BrasiL coMÉrcio de Pescados e eXPortaÇÃo Ltda - Me, cNPJ nº 
08.375.764/0001-73, sob o processo n° 010/2021/SEMMa/PMB torna público que 
recebeu da SEMMa/Bragança, lo n° 027/2021 para a atividade de posto de abas-
tecimento de combustíveis, localizado no Município de Bragança, Estado do Pará.

Protocolo: 668965
F. M. riBeiro & cia Ltda, cNPJ nº 09.309.235/0001-34, sob o pro-
cesso n° 046/2021 torna público que recebeu da SEMMa/Bragança, lo n° 
031/2021 para a atividade de posto de abastecimento de combustíveis p/ 
embarcações, localizado no Município de Bragança, Estado do Pará.

Protocolo: 668966
F. M. riBeiro & cia Ltda, cNPJ nº 09.309.235/0001-34, sob o pro-
cesso n° 045/2021 torna público que recebeu da SEMMa/Bragança, lo n° 
030/2021 para a atividade de terminal entreposto de recepção, comercia-
lização e armazenamento de pescados com trapiche de apoio e ancoragem 
para emabarcações, localizado no Município de Bragança, Estado do Pará.

Protocolo: 668967
MeNdes araUJo coMÉrcio de Metais e Prestadora de serViÇo 
eireLi, inscrito no cNPJ nº 29.091.028/0002-44, Novo Progresso/Pa, torna-se 
público que recebeu da SEMMa/NP a l.o., Nº 023/2021 processo Nº 204/2021.

Protocolo: 668969
a L r rodriGUes LoGistica e traNsPortes eireLi, cNPJ/Mf nº 
30.170.016/0002-94, solicitou em 17/06/2021, da SEMatUr/acará, licença de ope-
ração para a atividade de transporte rodoviário de cargas Não Perigosas. acará/Pa.

Protocolo: 669004
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de NoVo rePartiMeNto
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 8/2021-006.
objeto: registro de Preços para futura eventual aquisição de cestas (kit) 
de alimentação para substituição da merenda escolar destinada aos alunos 
da rede municipal de ensino (ensino fundamental e infantil) para o período 
de suspensão das aulas em virtude da pandemia (covid 19), tipo: Me-
nor preço por item. Modo de disputa: aberto/fechado. data, Hora, local: 
01/07/2021 às 15h00min (horário de Brasília-df). Edital disponível para 
download no portal da transparência de Novo repartimento, site: http://
www.novorepartimento.pa.gov.br, portal do tcM/Pa, site: https://www.
tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes, site: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Informações: Sala da CPL/PMNR - Avenida Girassóis nº 15 Quadra 
25 - Morumbi, cEP: 68.473.000, Novo repartimento/Pa. telefone: (94) 
98423-4117, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou 
pelo e-mail: cplnovorepartimento2021@gmail.com. Novo repartimento - 
Pa, 18 de junho de 2021. Pregoeira - Janelma alves da Silva - cPl - PMNr.

Protocolo: 669005
a cLaro s.a., inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60, torna público que 
recebeu da Secretaria Executiva de Meio ambiente a licença de operação 
para atividade de torre de telefonia móvel (PAAMM01) localizada na Tv. 
Barreiras, n°671, Palhal, almeirim/Pa, através do n°001/2021.
a cLaro s.a., inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60, torna público que 
recebeu da Secretaria Executiva de Meio ambiente a licença de operação 
para atividade de torre de telefonia móvel (PAAMM02) localizada na Tv. 
José ferreira Viana, n°809, Buritizal, almeirim/Pa, através do n°002/2021.
a cLaro s.a., inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60, torna público que 
recebeu da Secretaria Executiva de Meio ambiente a licença de operação 
para atividade de torre de telefonia móvel (PAAMM04) localizada na Serra 
da Velha Pobre, s/n, almeirim/Pa, através do n°010/2021.

a cLaro s.a., inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60, torna público que rece-
beu da Secretaria Municipal de Meio ambiente (SEMMa) a licença de operação 
para atividade de torre de telefonia móvel (PAOIS01) localizada na Tv. Idelfon-
so de almeida, n°698, Santa terezinha, Óbidos/Pa, através do n°020/2021.

Protocolo: 669001
coPNÉrios - cooPeratiVa dos eXtratores de MiNÉrios do sUL do ParÁ
cNPJ: 07.715.130/0001-50, torna público que recebeu a licença ambiental 
de operação (lo) da Secretaria de Meio ambiente e recursos Hídricos de 
Santa Maria das Barreiras - Pa, oriundo do processo SMB 2021.00029, 
para extração mineral sob regime de lavra garimpeira (PlG), apresentando 
a entrega da lo nº 060/2021, válida até 09 de fevereiro de 2025.

Protocolo: 669002
oUreM coMercio de coMBUstiVeis Ltda. cNPJ Nº 
31.446.416/0001-61. torna público que requereu à SEMaS lo para trans-
porte rodoviário de Produtos Perigosos. Processo Nº 2021/14365.

Protocolo: 669006
editaL de coNVocaÇÃo
asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria
o Sindicato dos trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos-StPMo, en-
tidade de classe inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 23.061.872/0001-65, com 
sede no município do Óbidos, no Estado do Pará, com base territorial no re-
ferido município, nesse ato representado por seu presidente Érison ribeiro 
campos, cPf nº 790.581.162-04, rG 17828015 - SSP/aM, no uso de suas 
atribuições, conforme artigo 14 do Estatuto da Entidade, convoca a catego-
ria dos servidores e empregados públicos municipais, em atividade ou apo-
sentados, na base territorial do Município de Óbidos, Estado do Pará, inde-
pendentemente de suas convicções políticas, partidárias e religiosas para 
assembleia Geral Extraordinária (aGE), a realizar-se no dia 30 de julho de 
2021, às 16 horas, em 1ª convocação, e às 16 horas e 30 minutos, em 2ª 
e última convocação, para tratar a seguinte pauta do dia: 1) Ratificação de 
Fundação da Entidade, 2) Ratificação da Eleição e Posse da Diretoria Exe-
cutiva, Conselho Fiscal e Suplentes; 3) Ratificação do estatuto e 4) Outros 
assuntos. Em razão do estado de calamidade pública gerada pelo novo co-
ronavírus, reconhecido pelo Estado do Pará, através do decreto 687/2020, 
que declara estado de Calamidade Pública em todo o território paraense, 
a aGE em referência será realizada na modalidade híbrida, a saber: pre-
sencialmente, em sua sede própria, localizada na Travessa Paulo Matos, 
n° 203, Santa terezinha, cidade de Óbidos-Pa, cEP: 68250-000, com a 
observância de todos os protocolos sanitários e distanciamento entre os 
presentes e transmissão simultânea por videoconferência, cuja divulgação 
aos associados ocorrerá por meio de todas as mídias sociais do sindicato.
Óbidos/Pa, 16 de junho de 2021.
Érison ribeiro campos
Presidente do StPMo
Subscritor

Protocolo: 669007
taiLÂNdia eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiÁrios sPe Ltda. cNPJ Nº 
38.651.268/0001-66. torna público que requereu à SEctMa lP e li para 
loteamento em tailândia/Pa. Processo Nº 039/2021.

Protocolo: 669008
a aNtoNia BeNedita iNdÚstria de PaNiFicaÇÃo Ltda, cNPJ Nº 
34.682.799/0001-65, localizada em ananindeua - Pa, torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente de ananindeua-SEMa/Pa a licença de 
operação n° L052121 à atividade fabricação de produtos de panificação industrial.

Protocolo: 668995
Florestal Comercio de Combustíveis LTDA / Auto Posto Central, 
cNPJ: 33.933.568/0001-14, localizado a rua raimundo ribeiro de Souza, 
845, Bairro terra Prometida, torna público que está requerendo junto à 
SEMMa tucuruí, a lo - licença de operação para a atividade de Posto re-
vendedor / Posto de abastecimento.

Protocolo: 668997
a Gera solar Pa Ltda inscrito no cNPJ: 39.943.623/0001-33, torna-se 
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e desenvol-
vimento Sustentável no município de redenção- Pa, a licença ambiental 
Simplificada LAS N. 045/2020 com número de processo N.736/2020 com 
validade de 06/12/2022 para atividade de Usina fotovoltaica.

Protocolo: 668998
aGÊNcia de saNeaMeNto de ParaGoMiNas - PreGÃo 
eLetrÔNico n° 9/2021-00002 - Para sisteMa de reGistro de 
PreÇos. objeto: aquisição estimada de gêneros de alimentação, materiais 
de limpeza e produtos de higienização para compor as cestas básicas 
destinadas aos servidores da agência de Saneamento de Paragominas. 
data de abertura: 06/07/2021 as 10:00 hs. a retirada do Edital deverá 
ser efetuada via internet, no site: www.licitacoes-e.com.br ou de segunda 
a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h às 18h, na sede da PMP, sito na rua 
do contorno, 1212 - centro. Pgm: 18/06/2021. diego Guimarães Vieira - 
Pregoeiro. Portaria n° 002/2021-GPP. ord. de despesa: rosilene Gomes 
costa - Superintendente Geral. Pgm, 18/06/2021.

Protocolo: 668991
ic - Bio FoNtes eNerGeticas Ltda Me. cNPJ Nº 12.766.134/0001-
05. torna público que requereu à SEMaS lo para transporte rodoviário de 
carvão Vegetal. Processo Nº 2021/15086.

Protocolo: 668992
LoNGo coMercio de coMBUstiVeis Ltda. cNPJ Nº 
29.025.763/0001-79. torna público que requereu à SEMaS lo para trans-
porte rodoviário de Produtos Perigosos. Processo Nº 2021/15533.

Protocolo: 668993
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o ceNtro UNiVersitÁrio FiBra
editaL de reNoVaÇÃo de MatrÍcULa Para o
PerÍodo 2021-2 2º seMestre LetiVo de 2021
reMatricULa-N°01/2021
o cENtro UNiVErSitário fiBra informa a todos os seus alunos, Pais e res-
ponsáveis, de todos os cursos de graduação por ela ministrados, que a confir-
mação de matrícula, e continuidade de vínculo acadêmico no 2º semestre de 
2021, será realizada no período que se inicia em 24-06-21, e se encerra em 
06-08-21. O Edital completo que trata desse tema está fixado nos murais do 
Centro Universitário Fibra e disponível no site www.fibrapara.edu.br.
Belém, 14 junho de 2021.

Protocolo: 668985
LBP Master LaVaNderia Ltda, cNPJ n° 37.297.079/0002-55, torna pú-
blico que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMa a licença 
ambiental de operação - lao N° 054/2021 para lavanderia com o endereço 
rod aUGUSto MoNtENEGro S/N 07 EUc loJa 06 - Bairro ParQUE VErdE

Protocolo: 668987
LBP Master LaVaNderia Ltda, cNPJ n° 37.297.079/0004-17, torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMa a 
licença ambiental de operação - lao N° 053/2021 para lavanderia com o 
endereço r cUrUÇa N° 580 loJa 09 - Bairro: tElEGrafo

Protocolo: 668989
asseMBLÉia GeraL ordiNÁria
editaL de coNVocaÇÃo
considerando os termos do ofício n.º 017/2021/aMPEP-SEc, datado de 
10.06.2021, bem como o disposto nos artigos 32, “a” do Estatuto Social 
da AMPEP, ficam pelo presente convocados todos os membros em pleno 
gozo de seus direitos, da associação do Ministério Público do Estado do 
Pará, para a reunião de aSSEMBlÉia GEral ordiNária, a realizar-se no 
(25.06.2021), sexta-feira, às 14 horas em UNica convocação, através da 
plataforma oN liNE de reuniões “ZooM”, conforme liNK a ser divulgado, 
para tratar da seguinte pauta do dia:
1)  PrEStaÇÃo dE coNtaS da dirEtoria da aMPEP, rEfErENtE aoS 
EXErcÍcioS (2019 e 2020).
Belém/Pa, 18 de junho de 2021.
licUrGo MarGalHo SaNtiaGo
Presidente da assembleia Geral da aMPEP

Protocolo: 668982
aViso - BriLasa s/a cNPJ Nº 04.134.540/0001-19 comunica aos se-
nhores acionistas desta empresa, que se encontra a disposição na sede 
social da BrilaSa S/a, sito no distrito industrial, Setor c - Qd 7 - lote 
9 - ananindeua - Pa, os documentos  a que se referem o artº. 133 da lei 
6.404/76 - ananindeua /Pa, 16 de junho de 2021. - isan Palmeira anijar 
- Presidente do conselho de administração - cPf\Mf. nº 099.085.872-34.

Protocolo: 668984
aGroPecUÁria doM eLiseU Ltda-ePP, com sede na rodovia fe-
deral Br 222, sentido dom Eliseu-rondon do Pará, à altura do km 17, 
cEP: 68633-000 dom Eliseu, Estado do Pa, inscrita no cNPJ sob o n° 
04.051.511/0001-93 e inscrição estadual 15200739037, torna publico que 
requereu da SEMMa - Secretaria Municipal de meio ambiente, através do 
processo de licenciamento ambiental, a sua licENÇa de rENoVaÇÃo pro-
cesso nº 2939-0209-2019, para a atividade de avicultura p/ postura, no 
município de dom Eliseu - Pa.

Protocolo: 668971
A empresa Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunica-
ções S/A (cNPJ 27.902.165/0001-05) torna público que solicitou da Se-
cretaria Municipal de Meio ambiente e Produção - SEMMaP de itaituba/Pa 
a licença ambiental Prévia e de instalação para Estação rádio Base/ErB 
Site id. 4S-PaS049_PattB004, situado à rua Piritiba esq. travessa Nova 
Vida, Qd. 8, lt. 20, Bairro Marrasol, distrito de campo Verdel, itaituba/Pa, 
cEP 68180-000.

Protocolo: 668973
LiceNÇa oPeraÇÃo
tiM s a, cNPJ 02.421.421/0011-93, torna público que emitiu junto a Se-
cretaria Municipal de Meio ambiente, ciência e tecnologia - SEMMact a lo 
Nº 016/2021 e processo 072/2021 para a implantação de ErB, avenida 
Bernardo alves, 1540, KM39, cEP 68773-000, terra alta -Pa.

Protocolo: 668975
cooNittUs -
cNPJ: 15.038.989/0001-08 NirE: 15400016063 editaL de coNVocaÇÃo 
da asseMBLeia GeraL convocamos os associados para ser fazerem pre-
sentes as 08:00h em primeira convocação, com 50% mais 1 (um) dos sócios 
ou as 09:00h em segunda covocação com qualquer  numero de associados 
presente, dia  16/07/2021, av. duque de caxias, nº 485,Marco, Belém, Pa 
cEP-66093-400 para deliberarem as seguintes ordens do dia: Eleição, Posse 
da diretoria, conselho fiscal, alteração no Estatuto Social , mudança de En-
dereço, inclusão de outras  atividades Econômicas e o que ocorrer, Belém-pa, 
07 de Junho de 2021, Presidente da coonittus: John Kleber e Silva Soares.

Protocolo: 669023
GUsa BrasiL siderUrGia Ltda. cNPJ:31.824.313/0001-98 torna 
público que recebeu da Semas/Pa a lo N° 12793/2021 para a produção de 
ferro gusa em Marabá/Pa, com validade até 21/05/2022.

Protocolo: 669025

eNerGisa ParÁ traNsMissora de eNerGia ii s.a.
cNPJ/Mf: 28.201.009/0001-80 - NirE: 31300118088
a empresa ENErGiSa Pará - traNSMiSSora dE ENErGia ii S/a, inscrita 
sob o cNPJ nº 28.201.009/0001-80, torna público que requereu da Secre-
taria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMaS), por 
meio do processo nº 34348/2018, a licença de operação para um trecho 
do empreendimento composto por linha de transmissão (lt) 500 kV Serra 
Pelada - integradora Sossego e Subestações associadas, com aproxima-
damente 62,74 km de extensão, implantada nos municípios de canaã dos 
Carajás e Curionópolis, estado do Pará. Foram elaborados o Relatório de 
controle ambiental (rca) e o Plano de controle ambiental (Pca).

Protocolo: 669012
a a Pereira coM. e iNd. de Madeiras eireLi, cNPJ 41.612.831/0001-
00, rod. Pa 150 km 137,5, torna se público que requereu da SEctMa-tailân-
dia, LP,Li,LOprot.063/2021, serraria com desdobro e beneficiamento

Protocolo: 669010
LOG Comercio de Gases Derivados do Ar LTDA, cNPJ: 25.012.382/0001-
02, situ a Rua Rio Tapajós s/n°, Porto Trombetas - torna público que está 
requerendo a Secretária Municipal de meio ambiente e Mineração - SEMMa 
o pedido de renovação da licença de operação (l.o) para atividade de: 
comercio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP); em Oriximiná /Pará

Protocolo: 669015
LaticiNio soL NasceNte Ltda, cNPJ: 13.630.837/0001-66, locali-
Zado a rodoVia Pa 263 KM 22, Zona rural, torna Público que requereu 
Junto a SEMaSa Breu Branco a licença de operação para a atiVidadE 
faBricaÇÃo dE laticÍNioS.

Protocolo: 669016
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de trairÃo-Pa
Aviso de Licitação
o fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE trairÃo usando de suas atri-
buições legais vem através de seu pregoeiro deivide da Silva cruz tornar 
público os extratos de edital conforme abaixo:
Pregão Eletrônico n° 036/2021fME-PE, tipo Menor Preço por item, Modo 
de disputa aberto.
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para PrEStaÇÃo dE SErViÇoS 
dE traNSPortE EScolar Para atENdEr aS dEMaNdaS daS EScolaS 
do MUNiciPio dE trairÃo-Pa. data da abertura: 01/07/2021 Horário: 
08:00hrs (horário de Brasília-df).
integra do Edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departa-
mento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida fernando 
Guilhon nº. s/n - Bela Vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município 
de trairão. deivide da Silva cruz, Pregoeiro.

Protocolo: 669017
errata de editaL de LicitaÇÃo
Processo adMiNistratiVo Nº 019.21.cPL
editaL de coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001.2021.cP.saaeP
oBJEto: concorrência pública para contratação de empresa especializada 
em obras de implantação de redes de abastecimento de água, que irão be-
neficiar os bairros Jardim América e parque das Nações, região do comple-
xo VS 10 no município de Parauapebas – Pa, conforme condições estabele-
cidas no edital e termo de referência vinculados ao processo administrativo 
nº 019.21.cPl – concorrência Pública nº 001.2021.SaaEP.
considerando que a presente errata não afeta a formulação das propos-
tas a serem apresentadas pelos licitantes interessados na participação na 
licitação, estando configurada a excepcionalidade prevista no artigo 21, § 
4º da Lei 8.666/93, a retificação ora procedida não produzirá alteração na 
data de realização do certame licitatório.
desta forma, oNde se LÊ:
11.4. No momento da habilitação, deverá ser apresentada da(s) micro-
empresa(s) e empresa(s) de pequeno porte a ser (em) subcontratada(s) 
a declaração de Enquadramento como Microempresa de Pequeno Porte 
(anexo iii), documentos de habilitação conforme os itens 7.2, 7.3.5, 7.5.2 
e 7.6, deste Edital. A regularidade fiscal da(s) microempresa(s) e empre-
sa(s) de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação 
e deverá ser mantida a regularidade ao longo da vigência contratual, sob 
pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto na lei 
complementar 123/2016 e alterações posteriores.
Leia-se:
11.4. No momento da habilitação, deverá ser apresentada da(s) micro-
empresa(s) e empresa(s) de pequeno porte a ser (em) subcontratada(s) 
a declaração de Enquadramento como Microempresa de Pequeno Porte 
(anexo iii), documentos de habilitação conforme os itens 7.2, 7.3.5, 7.5.1 
e 7.6, deste Edital. A regularidade fiscal da(s) microempresa(s) e empre-
sa(s) de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação 
e deverá ser mantida a regularidade ao longo da vigência contratual, sob 
pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto na lei 
complementar 123/2016 e alterações posteriores.
considerando a excepcionalidade estabelecida no artigo 21, § 4º da lei 
8.666/93 dado ao fato de que a alteração efetivada não compromete a 
formulação e apresentação das propostas pelos licitantes interessados, 
mantêm-se as demais cláusulas do Edital, inclusive a data e horário da 
Sessão Pública de licitação.
Parauapebas – Pa, 18 de junho de 2021.
lilian cristina Pereira
Presidente de comissão Permanente de licitação
Portaria Nº. 034/2021 - SaaEP

Protocolo: 668753
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Relatório da administração
Senhores Acionistas,
Em cumprimento às disposições estatutárias ele-
gais, submetemos à apreciação de V.Sas. as De-
monstrações Financeiras do Terminal de Grãos Pon-
ta da Montanha S.A. – TGPM, relativas ao exercício 
social indo em 31 de dezembro de 2020, acompa-
nhadas do respectivo relatório do auditor indepen-
dente sobre as demonstrações inanceiras.
As informações operacionais e inanceiras a seguir, 
exceto quando indicado de outra forma, são apre-
sentadas em milhares de reais, e preparadas confor-
me as práticas contábeis e legais adotadas no Brasil.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Conselho de Administração: Marco Antônio Pi-
nheiro Ribeiro(Membro Efetivo e Presidente), Lu-
ciano Correia Botelho(Membro efetivo), Vitor Se-
canechia Vinuesa(Membro efetivo), Antônio Celso 
Bermejo(Membro efetivo), Hélcio Gasparini(Membro 
efetivo) e André Júlio Pelaez de Campos(Membro 
efetivo). Diretoria: Rodrigo Abreu Rezende de 
Morais(Diretor), André Júlio Pelaez de Campos(Diretor) 
e Vitor Secanechia Vinuesa(Diretor). Contador: Fer-
nando Garcia Borges Junior CRC PA018112-0/6.

Mensagem da Administração
O ano de2020, foi desaiador tanto no cenário nacio-
nal como global, por conta da pandemia do Covid-19, 
todavia conseguimos grandes conquistas para o 
TGPM. Operamos nosso Terminal dentro do plano 
de atingir gradativamente aplenitude da capacidade 
operacional, mantivemos a excelência em nossos 
processos e garantimos nossa competitividade, com 
resultados operacionais acima das expectativas pro-
postas para operíodo, dos quais destacamos:

1)Volume em barcado 20% maior em compa-
ração ao ano anterior, alcançando o recorde de 
4,3milhões de toneladas embarcadas no período, 
marca também acima das previsões iniciais;
2) Carregamento do navio MV Medi Ginevra, com 
75 mil toneladas, maior navio carregado no TGPM 
até opresentemomento;
3) Mantivemos nossas certiicações das normas 
ISO 9001(Sistema de Gestão da Qualidade) e ISO1 
4001(Sistema de Gestão Ambiental), ambas na ver-
são 2015 e mais a ISO 45001(Sistema de Gestão de 
Saúde e Segurança Ocupacional) versão 2018.

Em termos de futuro, o TGPM acredita na força 
do agronegócio brasileiro e que dará seguimen-
to ao seu plano de negócio, primando sempre 
pelos seus valores que compreendem Ética, In-
tegridade, Engenhosidade, Trabalho em Equipe, 
Valorização do Colaborador, Responsabilidade, 
Excelência Operacional e Segurança.

Relatório do auditor independente sobre as 
demonstrações inanceiras

Aos
Administradores e Acionistasdo
Terminal de Grãos Ponta da MontanhaS.A.
Belém-PA

Opinião
Examinamos as demonstrações inanceiras do Ter-
minal de Grãos Ponta da Montanha S.A.(“Compa-
nhia”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2020 e asrespectivas de-
monstrações do resultado, do resultado abrangen-
te, das mutações do patrimônio líquido e dos luxos 
de caixa para o exercício indo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, in-
cluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações inanceiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e inanceira do Terminal de Grãos Ponta da Monta-
nha S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desem-
penho de suas operações e os seus luxos de caixa 
para o exercício indo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir in-
titulada “Responsabilidades do auditor pela audi-
toria das demonstrações inanceiras”. Somos in-
dependentes em relação à Companhia, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Proissional do Contador e nas 
normas proissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suiciente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as de-
monstrações inanceiras eo relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por 
essas outras informações que compreendem o 
Relatórioda Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações inanceiras 
não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de au-
ditoria sobre esse relatório.

1 Uma empresa membro da Ernst & Young 
Global Limited
Em conexão com a auditoria das demonstrações 
inanceiras, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, conside-
rar se esse relatório está, de forma relevante, in-
consistente com as demonstrações inanceiras ou 
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, con-
cluirmos que há distorção relevante no Relatório 
da Administração, somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da go-
vernança pelas demonstrações inanceiras
A administração é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações inanceiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como ne-
cessários para permitir a elaboração de demonstrações 
inanceiras livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações inanceiras, a 
administração é responsável pela avaliação da-
capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções inanceiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia 
são aqueles com responsabilidade pela supervi-
são do processo de elaboração das demonstra-
ções inanceiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações inanceiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações inanceiras, tomadas 

emconjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nos-
sa opinião.Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a audi-
toria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras einternacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando,indi-
vidualmente ou em conjunto, possam inluenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações inanceiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento proissional e mantemos ceti-
cismo proissional ao longo da auditoria. Além disso:
•	 Identiicamos e avaliamos os riscos de distor-
ção relevante nas demonstrações inanceiras,in-
dependentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de au-
ditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada esuicien-
te para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsiicação, omissão 
ou representações falsas intencionais.
•	Obtivemos entendimento dos controles inter-
nos relevantes para a auditoria para planejar-
mos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de ex-
pressarmos opinião sobre a eicácia dos controles 
internos da Companhia.
•	 Avaliamos a adequação das políticas contábeis uti-
lizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela Administração.
•	Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
Administração, da base contábil de continuida-
de operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida signiicativa em relação à capaci-
dade de continuidade operacional da Companhia. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações inanceiras ou incluir modiicação 
em nossa opinião, se as divulgações forem ina-
dequadas. Nossas conclusões estão fundamen-
tadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou con-
dições futuras podem levar a Companhia a não 
mais se manter em continuidade operacional.
•	Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações inanceiras, inclu-
siveas divulgações e se as demonstrações inan-
ceiras representam as correspondentes transa-
ções e os eventos demaneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constata-
ções signiicativas de auditoria, inclusive as even-
tuais deiciências signiicativas nos controles inter-
nos que identiicamos durante nossos trabalhos.

Fortaleza, 24 de maio de 2021.

ERNST & YOUNG

Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Ana Sampaio Forte Leal
Contador CRC1CE019456/O-7

 Notas 2020 2019
Ativo 
Circulante  
Caixae equivalentes de caixa 4

45.012 21.509

Contas a receber de clientes 195 72
Partes relacionadas 8 23.562 6.717
Estoques 3.217 4.678
Impostos a recuperar 5          99 7.787
Despesas antecipadas 880 538
Outras contas a receber 170 251

73.135 41.552
Não circulante Depósito judicial         130 125

Impostos a recuperar 5 - 2.165
Imobilizado 6 663.875 552.824
Intangível 2.431 1.137

666.436 556.251
Total do ativo 739.571 597.803

Balanço patrimonial Exercícios indos em 31 de dezembro de 2020 e 2019(Em milhares de reais)

Passivo 
Circulante 
Fornecedores

920 1.629

Impostos a recolher 7 3.228 1.546
Partes relacionadas 8 3.774 -
Financiamentos 10 50.635 38.299
Outras contas a pagar 5.230 3.892

63.787 45.366
Nãocirculante 
Imposto de renda diferido 9 85.196 67.376

Financiamentos 10 151.904 158.701
Provisões para riscos iscais, 
trabalhistas e cíveis 11 120 105

237.220 226.182

Notas 2020 2019Notas 2020 2019
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Notas            2020 2019Notas          2020 2019

Patrimônio líquidoCapital 12 204.558 204.558
Reserva de lucros 35.017 9.050
Prejuízos a cumulados - (33.476)
Outros resultados abrangentes 198.989 146.123

Total do patrimônio líquido 438.564 326.255
Total do passivo e do patrimô-
nio líquido 739.571 597.803

As notas explicativas são parte integrantedas demonstrações inanceiras.

Demonstração do resultado Exercícios indos em 31 de
 dezembro de 2020 e 2019(Em milhares de reais)

 Notas 2020 2019
Receita líquida 13 148.063 96.675
Custo dos serviços prestados 14 (66.061) (52.334)
Lucro bruto 82.002 44.341

Receitas (despesas) operacionais 
Gerais e administrativas 14 (9.935) (8.618)

Outras(despesas) receitas opera-
cionais, líquidas 15 (4.178) 2.451

Lucro operacional 67.889 38.174

Resulta do inanceiro líquido 16 (14.905) (14.310)
Lucro antes do imposto de renda 
e da contribuição social 52.984 23.864

Imposto de renda e contribuição 
social - corrente 9 (5.320) (1.892)

Imposto de renda e contribuição 
social-diferido 9 9.395 4.915

Lucro do exercício 57.059 26.887
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras.

Demonstração do resultado abrangente Exercícios indos 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019(Em milhares de reais)

2020 2019
Lucro do exercício 57.059 26.887
Ajustes acumulados de conversão 80.099 39.713
Efeito de imposto de renda e contribuição social (27.233) (13.502)

52.866 26.211
Total de outros resultados abrangentes do 
exercício, líquidos de impostos 52.866 26.211

Resultado abrangente do exercício 109.925 53.098
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras.

Demonstração das mutações do patrimônio líquidoExercícios  indos em 31 de dezembro de 2020 e 2019(Emmilharesdereais)

                    Reserva de lucros

Capital social
Reservas de 
incentivos 

iscais
Reserva 

legal
Reserva 

de lucros a 
realizar

Lucros/
prejuízos 

acumulados

Outros 
resulta dos 

abrangentes

Total 
dopatrimônio 

líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2018 204.558 - - - (51.482) 119.912 272.988
Lucro do exercício - - - - 26.887 - 26.887
Ajustes de exercícios anteriores - - - - 169 - 169
Constituição de reservas de incentivo 
iscal Ajuste de avaliação patrimonial – 
conversão de moeda

- 9.050 - - (9.050)  26.211 26.211

Saldos em 31 de dezembro de 2019 204.558 9.050 - - (33.476) 146.123 326.255
Lucro do exercício - - - 57.059 - 57.059
Constituição reserva legal - - 1.179 - (1.179) - -
Constituição de reservas de incentivo iscal - 9.152 - - (9.152) - -
Constituição reserva de lucros a realizar - - - 13.252 (13.252) - -
Ajuste de avaliação patrimonial – 
conversão de moeda - 2.384 - - - 52.866 55.250
Saldos em 31 de dezembro de 2020 204.558 20.586 1.179 13.252 - 198.989 438.564

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras.

Demonstração dos luxos de caixa Exercícios indos em 31 de  
dezembro de 2020 e 2019(Em milhares de reais)

2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 52.984 23.864
Ajustes para conciliar o lucro antes dos impostos 
aos luxos de caixadas

operações Depreciação e amortização 19.903 21.778
Provisões para riscos iscais, trabalhistas e cíveis 15 (33)
Juros sobre inanciamentos 7.634 -
Tributos sobre o lucro–diferido 9.395 -
Variação em ativos e passivos operacionais
Contas a receber (16.969) 6.340
Estoques 1.461 (2.170)
Despesas antecipadas (347) 454
Impostos a recuperar 6.462 (9.592)
Outros ativos 84 320
Fornecedores 3.066 408
Impostos a recolher (3.638) (9.032)
Adiantamento de clientes - -
Outros passivos 1.337 (291)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social 3.763 10.376

Caixa gerado pelas atividades operacionais 85.150 42.422
Pagamento de encargos inanceiros relacionados a 
inanciamentos (9.225) -
Fluxo de caixa gerado nas atividades operacionais 75.925 42.422
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento
Adições de imobilizado (13.220) (16.704)
Baixas imobilizado 43 -
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento (13.177) (16.704)
Fluxo de caixa aplicado pelas atividades de inanciamento

Pagamento a partes relacionadas - (212.949)
Empréstimo em moeda estrangeira adquirido no exterior (53.189) 197.000

Fluxo de caixa líquido aplicado pelas atividades de 
inanciamento (53.189) (15.949)
Efeitos de variações nas taxas de câmbio sobre 
o saldo de caixa mantido em moedas distinta da 
moeda funcional

13.944 7.149

Aumento do caixa e equivalentes de caixa 23.503 16.918
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 21.509 4.591
Caixa e equivalentes de caixa no inal do exercício 45.012 21.509
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 23.503 16.918

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras.

Notas explicativas às demonstrações inanceiras Exercícios 
indos em 31 de dezembro de 2020 e 2019(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional
O Terminal de Grãos Ponta da Montanha S.A. (“Companhia”) é uma en-
tidade de economia privada brasileira constituída sob as leis brasileiras, 
com sede na cidade de Belém, Estado do Pará, Brasil. O endereço do 
escritório central da Companhia é Avenida Visconde de Souza Franco nº 
05, Ed. Quadra Corporate, sala 2601 - Reduto. A base de negócios da 
Companhia é o serviço portuário.
A Companhia tem como principais objetivos a representação de armado-
res e sociedades ou linhas de navegação marítima do país e do exterior, 
agenciamento marítimo de navios e cargas,desembaraço aduaneiro de 
mercadorias importadas e exportadas; estiva, desestiva, carga,descarga 
de navios e armazenagem; atuação no ramo de atividade de operadores 
portuários;transporte multimodal de cargas; comercialização, industriali-
zação, distribuição, produção,importação e exportação de produtos agrí-
colas; comercialização, importação, exportação, distribuição, armazena-
mento, expedição e transporte de matéria-prima para uso alimentício, de-
produtos para uso alimentício e de ingredientes para alimentação animal.
A Companhia é uma entidade controlada em conjunto (joint venture) en-
tre ADM do Brasil Ltda., SartcoLtda. e Andorsi Participações Ltda.

2. Resumo das principais políticas contábeis
2.1. Declaração de preparação
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações inanceiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil 
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os 
pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações técnicas emi-
tidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela-
Conselho Federal de Contabilidade(CFC).
Todas as informações relevantes próprias destas demonstrações inancei-
ras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e estas correspondem às 
utilizadas pela Administração na gestão da Companhia.

2.2. Bases de elaboração
As demonstrações inanceiras foram elaboradas com base no custo histórico, 
exceto no caso de instrumentos inanceiros derivativos que foram mensura-
dos a valor justo, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir.
Notas explicativas às demonstrações inanceiras-Continuação Exercícios 
indos em 31dedezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
O exercício social da Companhia corresponde ao período compreendido 
entre 1º de janeiroa 31 de dezembro de cada ano comercial.
A Administração avaliou a capacidade da Companhia em continuar ope-
rando normalmente e está convencida de que ela possui recursos para 
dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Adminis-
tração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa 
gerar dúvidas signiicativas sobre a sua capacidade de continuar operan-
do. Assim, estas demonstrações inanceiras foram preparadas com base 
no pressuposto de continuidade operacional dos negócios da Companhia.
As demonstrações inanceiras foram aprovadas em reunião da diretoria 
realizada em 24 de maio de2021.
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Conversão para moeda estrangeira
As demonstrações inanceiras da Companhia estão apresentadas em reais. 
A moeda funcional da Companhia é o dólar dos Estados Unidos.
Para ins de apresentação, os ativos e passivos foram convertidos para 
reais utilizando a taxa de câmbio vigente nas datas de encerramento 
(R$ 5,1967/US$ e R$ 4,0307/US$) em 31 de dezembro de 2020 e 2019, 
respectivamente. Os resultados das operações e as demonstrações de 
luxos de caixa foram convertidas à taxa de câmbio média dos respecti-
vos exercícios(R$ 5,1578/US$ e R$ 4,1096/US$),para 31 de dezembro 
de 2020 e 2019, respectivamente.
As transações em reais são registradas inicialmente pela entidade às suas 
respectivas taxas à vista da moeda funcional na data em que a transação 
se qualiica pela primeira vez para reconhecimento.
Ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são conver-
tidos à taxa de câmbio à vista da moeda funcional na data do relatório sobre 
demonstrações inanceiras. Todas as diferenças resultantes da liquidação ou da 
conversão de itens monetários são levadas para a demonstração do resultado.
Ativos e passivos não monetários mensurados com base no custo histó-
rico em moeda diferente da moeda funcional são convertidos utilizando 
as taxas de câmbio na data que as transações são reconhecidas. Ativos 
e passivos não monetários mensurados a valor justo em moeda diferente 
da moeda funcional são convertidos às taxas de câmbio na data em que o 
valor justo for apurado. Itens não monetários que não sejam mensurados 
com base no valor justo são atualizados para a moeda de apresentação à 
taxa de câmbio vigente nas datas de encerramento.
Notas explicativas às demonstrações inanceiras--Continuação Exercícios-
indos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

a) Reconhecimento de receita
A receita só é reconhecida, quando puder ser coniavelmente estimada 
no momento em que ocorrer a prestação de serviços, for provável que os 
benefícios econômicos associados à transação luirão para a Companhia e 
as despesas ou custos incorridos com a transação, assim como as despesas 
ou custos para concluí-la, puderem ser mensuradas com coniabilidade.

b) Impostos
Imposto de renda corrente
Impostos de renda do período compreendem o Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica(IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), chama-
do de “impostos de renda” nestas demonstrações inanceiras. As alíquotas 
de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante são aque-
las que estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço.

Imposto de renda diferido
O imposto de renda e a contribuição social diferidos (“impostos diferidos”) 
são reconhecidos sobre as diferenças temporárias no inal de cada exercício 
de relatório entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demons-
trações inanceiras e as bases iscais correspondentes usadas na apuração 
do lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos iscais e base negativa, 
quando aplicável. Os impostos diferidos passivos são geralmente reco-
nhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis, e os impostos 
diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias 
dedutíveis, apenas quando for provável que a Companhia apresentará lucro 
tributável futuro em montante suiciente para que tais diferenças temporá-
rias dedutíveis possam ser utilizadas. Impostos diferidos ativos e passivos 
são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no ano 
em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas 
de imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço.
A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada no inal de cada 
exercício sociale ajustada pelo montante que se espera que seja recuperado.
Notas explicativas às demonstrações inanceiras-Continuação Exercícios 
indos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
O imposto de renda e a contribuição social corrente e diferidos são reco-
nhecidos como despesa ou receita no resultado do exercício, exceto quando 
estão relacionados com itens registrados em outros resultados abrangen-
tes, quando aplicável.

Imposto sobre vendas/serviços
As receitas de vendas/serviços estão sujeitas aos seguintes impostos, com 
as seguintes alíquotas:

•	 Mercado Interno: Programa de Integração Social (PIS) / Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 9,25% e Imposto 
sobre Prestação de Serviços (ISS) com alíquota de 5%;
•	 Mercado Externo: Imposto sobre Prestação de Serviços(ISS) com alíquota 
de 5%.

a) Ativo imobilizado
O ativo imobilizado é mensurado pelo custo histórico, deduzido de depre-
ciação acumulada e redução ao valor recuperável. Esse custo inclui o custo 
de substituir parte do ativo imobilizado e os custos dos empréstimos se os 
critérios de reconhecimento forem atendidos. Quando partes signiicativas 
do ativo imobilizado são obrigadas a ser substituídas, a Companhia reco-
nhece essas partes como ativos individuais com vidas úteis especíicase as 
deprecia de acordo com as respectivas vidas úteis.
Em 2018 o TGPM contratou empresa habilitada para elaborar laudo de reava-
liação das vidas úteis de todos os seus ativos, respeitando os CPC’s 01 e 27.
A depreciação é calculada pelo método linear ao longo das vidas úteis esti-
madas dos ativos como segue:

Vida útil em anos
Máquinas e equipamentos 2 a 40
Ediicações e benfeitorias 60
Veículos 3 a 5
Móveis e utensílios 7 a 10
Embarcações 25
Correias Transportadoras 2 a 15

Notas explicativas às demonstrações inanceiras--Continuação Exercícios 
indos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Um item do ativo imobilizado e qualquer parte signiicativa reconhecida ini-
cialmente é desreconhecido quando da alienação ou quando não se espera 
nenhum benefício econômico futuro proveniente da sua utilização. Quaisquer 
ganhos ou perdas decorrentes de desreconhecimento de ativos são incluídos 
na demonstração do resultado quando os ativos são desreconhecidos.
Valores residuais e as vidas úteis dos ativos são revistos anualmente e 
ajustados prospectivamente, se necessário.

a) Instrumentos inanceiros -reconhecimento e mensuração subsequente

i) Ativos inanceiros Classiicação
A Companhia classiica seus instrumentos inanceiros com base no propó-
sito, inalidade e características pelos quais foram adquiridos mensurando 
inicialmente pelo valor justo. Subsequentemente os ativos inanceiros são 
classiicados entre custo amortizado, valor justo por meio de outros resul-
tados abrangentes e valor justo por meio do resultado.

Reconhecimento e mensuração
O reconhecimento de um ativo inanceiro ocorre na data em que a Companhia se 
torna parte das disposições contratuais do instrumento. Os investimentos são, ini-
cialmente, reconhecidos pelo valor justo, com exceção das contas a receber que são 
reconhecidas pelo preço de transação, somados os custos de transação que sejam 
diretamente atribuíveis a aquisição ou a emissão do ativo ou passivo inanceiro.
Os ativos inanceiros são baixados quando os direitos de receber luxos de 
caixa dos investimentos tenham sido realizados ou tenham sido transferi-
dos; neste último caso,desde que a Companhia tenha transferido, signiica-
tivamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade.
Os ativos inanceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são, 
subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os ativos inanceiros.
Notas explicativas às demonstrações inanceiras-Continuação Exercícios in-
dos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais) mensurados 
pelo custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o método 
da taxa efetiva de juros e estão sujeitos a redução ao valor recuperável.

Compensação de instrumentos inanceiros
Ativos e passivos inanceiros podem ser reportados pelo valor líquido no ba-
lanço patrimonial unicamente quando há um direito legalmente aplicável de 
compensar os valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los numa 
base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivos simultaneamente.

Impairment de ativos inanceiros
A Companhia avalia no inal de cada exercício social se há evidência objetiva 
de que o ativo inanceiro ou o grupo de ativos inanceiros está deteriorado. 
Um ativo ou grupo de ativos inanceiros está deteriorado e as perdas por 
impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de impairment 
como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento 
inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de 
perda tem um impacto nos luxos de caixa futuros do ativo inanceiro ou 
grupo de ativos inanceiros que pode ser estimado de maneira coniável.
Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidência objetiva 
de uma perda por impairment incluem:
• diiculdade inanceira relevante do emissor ou devedor;
• uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento 
dos juros ou principal;
• o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo inanceiro 
devido às diiculdades inanceiras; ou
• dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros 
luxos de caixa estimados a partir de uma carteira de ativos inanceiros desde 
o reconhecimentoinicial daqueles ativos, embora a diminuição não possa ain-
da ser identiicada com os ativos inanceiros individuais na carteira, incluindo:
a) mudanças adversas na situação do pagamento dos tomadores de em-
préstimos na carteira;
Notas explicativas às demonstrações inanceiras-Continuação Exercícios 
indos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

b) condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com mudanças 
adversas na situação do pagamento dos tomadores de empréstimos na carteira;
c) condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com 
asinadimplênciassobre osativosnacarteira.

ACompanhia avalia em primeiro lugar se existe evidência objetiva de impairment.
O montante da perda por impairment é mensurado como a diferença entre o va-
lor contábil dos ativos e o valor presente dos luxos de caixa futuros estimados 
(excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à 
taxa de juros original dos ativos inanceiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o 
valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. Se um empréstimo 
ou investimento mantido até o vencimento tiver uma taxa de jurosvariável, a taxa
de desconto para medir uma perda por impairment é a atual taxa efetiva de 
juros determinada de acordo com o contrato. Como um expediente prático, 
a Companhia pode mensurar o impairment com base no valor justo de um 
instrumento utilizando um preço de mercado observável.
Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir 
e a diminuição puder ser relacionada objetivamente com um evento que 
ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na classi-
icação de crédito do devedor), a reversão dessa perda reconhecida ante-
riormente será reconhecida na demonstração do resultado.

Instrumentos inanceiros derivativos e atividades de hedge
Os derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo na data em 
que um contrato de derivativos é celebrado e são subsequentemente, re-
mensurados ao seu valor justo por meio de resultado.
Os derivativos são contratados como uma forma de administração de riscos 
inanceiros, sendo que a política da Companhia é a de não contratar opera-
ções com derivativos alavancados.
Notas explicativas às demonstrações inanceiras-Continuação Exercícios 
indos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

iii) Passivos inanceiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Passivos inanceiros são classiicados, como reconhecimento inicial, como 
passivos inanceiros a valor justo por meio do resultado, empréstimos e 
inanciamentos, contas a pagar, ou como derivativos classiicados como 
instrumento de hedge, conforme o caso.
Passivos inanceiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso 
de empréstimos e inanciamentos e contas a pagar, são acrescidos do custo 
da transação diretamente relacionado.
Os passivos inanceiros da Companhia incluem fornecedores e outras con-
tas a pagar, e contratos de mútuo junto apartes relacionadas.

Mensuração subsequente
A mensuração dos passivos inanceiros depende de sua classiicação con-
forme descrito abaixo:
Passivos inanceiro são valor justo por meio do resultado.
Passivos inanceiros ao valor justo por meio do resultado incluem passivos 
inanceiros mantidos para negociação e passivos inanceiros designados no 
reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado.
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Desreconhecimento(baixa)
Um passivo inanceiro é baixado quando a obrigação for revogada, cance-
lada ou expirar.
Quando um passivo inanceiro existente for substituído por outro do mes-
mo mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os termos de 
um passivo existente forem signiicativamente alterados, essa substituição 
ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de 
um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis 
reconhecida na demonstração do resultado.
Notas explicativas às demonstrações inanceiras-Continuação Exercícios-
indos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

a) Classiicação dos ativos e passivos como circulantes e não circulantes
Ativos (excluindo créditos diferidos de Imposto de Renda e de Contribuição 
Social sobre o Lucro), com conclusão esperada ou destinados à venda ou 
ao consumo no prazo de 12 meses a contar da data do balanço patrimo-
nial são classiicados como ativos circulantes. Passivos (excluindo débitos 
diferidos de Imposto de Renda e de Contribuição Social sobre o Lucro) 
com liquidação estimada dentro de 12 meses a contar da data do balanço 
patrimonial são classiicados como circulantes. Todos os demais ativos e 
passivos são classiicados como “nãocirculantes”.

3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos
O processo de elaboração de demonstrações inanceiras requer que a Ad-
ministração efetue estimativas e julgamentos que afetam os valores con-
tábeis dos ativos e passivos da Companhia, bem como o reconhecimento 
de receitas e despesas. Essas estimativas e julgamentos são baseados na 
experiência histórica da Companhia e no conhecimento e compreensão da 
Administração dos atuais fatos e circunstâncias.
As estimativas são revisadas em bases regulares. Revisões nas estimativas 
contábeis são reconhecidas no período em que essas estimativas são revi-
sadas se a revisão afeta apenas aquele período, ou no período da revisão 
e períodos futuros se a revisão afetar ambos.
No processo de aplicação das práticas contábeis da Companhia, a Adminis-
tração fez os seguintes julgamentos, os quais têm o efeito mais signiicati-
vo nos valores reconhecidos nas demonstrações inanceiras:

Determinação da vida útil dos bens do imobilizado
A Companhia revisa periodicamente os valores recuperáveis e estimativas 
de vida útil do imobilizado. São analisados fatos econômicos, mudanças de 
negócios, mudanças tecnológicas ou qualquer forma de utilização do bem 
que afete a vida útil desses ativos. As atuais taxas de depreciação utiliza-
das representam adequadamente a vida útil dos bens.
Notas explicativas às demonstrações inanceiras-Continuação Exercícios 
indos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

4. Caixae equivalentes de caixa
2020 2019

Caixa e bancos 3.252 1.376
Certiicados de depósitos bancários 41.760 20.133

45.012 21.509

Os certiicados de depósitos bancários (CDB) são remunerados à taxa que varia 
entre 97% e98% do CDI ao ano e, embora possam ter vencimentos de longo 
prazo, podem ser resgatados a qualquer tempo, sempre juízo da remuneração.

5. Impostos a recuperar
2020 2019

Imposto sobre circulação de mercadorias e pres-
tação de serviços(ICMS) em relação às compras 
de ativo imobilizado

- 1

Imposto de renda e contribuição social(a) - 9.852
Outros impostos a recuperar 99 99

99 9.952
Curto prazo 99 7.787
Longo prazo - 2.165

 
A Companhia em 2020 efetuou a compensação de saldo negativo do im-
posto de renda e contribuição social de 2018 e 2019 com tributos federais 
(PIS, COFINS, IRPJeCSLL).

6. Ativo imobilizado
(a) Composição do custo

Custo
Máquinas e 

equipamen-
tos

Ediicações e 
benfeitorias Terrenos Veículos Embarcações Móveis e 

utensílios
Imobilizado 

em 
andamento

Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 188.014 342.030 23.058 372 41.662 742 17.784 613.662
Adições 2.093 2.203 - 188 - - 12.220 16.704
Baixas (284) (186) - (67) - - (537)
Transferências 107 549 - - - - (656) -

Efeito de variação cambial decor-
rente da moeda de apresentação 21.921 27.051 927 182 1.677 297 (10.838) 41.217

Saldos em 31 de dezembro de 2019 211.851 371.647 23.985 675 43.339 1.039 18.510 671.046
Adições 715 220 - 246 - - 12.039 13.220
Baixas (12) - - (334) - - - (346)
Transferências 231 450 - 32 - - (713) -

Efeito de variação cambial decorrente 
da moeda de apresentação 41.879 90.574 6.938 (162) 12.537 (42) 11.401 163.125

Saldos em 31 de dezembro de 2020 254.664 462.891 30.923 457 55.876 997 41.237 847.045

6. Ativo imobilizado
(a) Composição da depreciação

Depreciação Máquinas e 
equipamentos

Ediicações 
e benfeito-

rias
Terrenos Veículos Embarca-

ções
Móveis e 

utensílios
Imobilizado 

em anda-
mento

Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 (52.364) (30.299) - (280) (3.208) (386) - (86.537)

Adições (12.959) (6.701) - (122) (1.384) (60) - (21.226)
Baixas - 57 57
Efeito de variação cambial decor-
rente da moeda de apresentação (7.351) (2.585) (10) (546) (24) - (10.516)

Saldo em 31 de dezembro de 2019 (72.674) (39.585) - (355) (5.138) (470) - (118.222)

Adições (11.473) (7.289) - (120) (1.333) (60) - (20.275)
Baixas 2 - - 301 - - - 303
Efeito de variação cambial decor-
rente da moeda de apresentação (27.326) (15.093) - 1 (2.392) (166) - (44.976)

Saldo em 31 de dezembro de 2020 (111.471) (61.967) - (173) (8.863) (696) - (183.170)
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2019 139.177 332.062 23.985 320 38.201 569 18.510 552.824
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2020 143.193 400.924 30.923 284 47.013 301 41.237 663.875

7. Imposto a recolher 

2020 2019

Imposto sobre circulação de mercadorias e 
prestação de serviços 34 31

Programa e integração social/contribuição para o 
inanciamento da seguridade social 125 482

Imposto sobre serviço 128 410

Imposto de renda e contribuição social 1.179 -

Instituto Nacional do Seguro Social 499 254

Outros impostos 1.263 369

3.228 1.546

8. Partes relacionadas
As partes relacionadas, natureza das transações e saldos relevantes estão 
demonstrados a seguir:

a) Transaçõesativas
2020 2019

Ativo circulante(i)
ADM do Brasil 13.959 2.154
Glencore 9.603 4.563

23.562 6.717
Total de transações ativas 23.562 6.717

b) Transações passivas

2020 2019
Passivo circulante
ADMdo Brasil 3.774 -

3.774 -

Total de transações passivas 3.774 -
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c) Resultado
2020 2019

Receita (i)
Receita partes relacionadas 161.432 107.878
Receita com terceiros 3.502 -

164.934 107.878
Total das transações no resultado 164.934 107.878

i. Os saldos a receber e as receitas correspondem a prestação de serviços de 
armazenagem, elevação e de warfage decorrente da cobrança de permanência 
do navio no píer. O Terminal de Grãos Ponta da Montanhã obedece às condições 
acordadas entre o TGPM e seus acionistas(ADM e Glencore).

9. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
2020 2019

Lucro antes do imposto de renda e da-
contribuição social 52.984 23.864

Alíquotas nominais de IRPJ e CSLL 34,00% 34,00%
Imposto de renda e contribuição social a 
alíquotas nominais (18.015) (8.114)

Adições/Exclusões permanentes (6.509) 26.550
Ajustes de conversão moeda funcional 28.599 (15.413)
Total 4.075 3.023
Imposto de renda corrente (14.472) (5.230)
Lucro da exploração 9.152 3.338
Imposto de renda diferido 9.395 4.915

4.075 3.023
a) O imposto de renda e a contribuição social diferidos são compostos como segue:

2020 2019
Imposto diferido 
Crédito de imposto de renda e contribuição 
social sobre prejuízo iscal e base negativa

17.313 7.886

Outros resultados abrangentes do exercício (102.509) (75.262)
Total passivo (85.196) (67.376)

b) A movimentação do impostos de renda e contribuição social diferidos 
como segue:

Saldo em31 dedezembro de 2019 (67.376)
Imposto de renda e contribuição social ativo, decorrente 
de prejuízo iscal e base negativa 9.413

Efeito de imposto de renda e contribuição social sobre 
outros resultados abrangentes acumulado (27.233)

Saldo em 31 de dezembro de 2020 (85.196)

10. Financiamentos

Modalidade Encargos médio anual
2020 2020 2019

Financiamentos-
capital de giro 2,10%a.a+Libor6M 202.539 197.000

202.539 197.000
Circulante 50.635 38.299
Não circulante 151.904 158.701

a) Movimentação
2020

Saldo inicial em 1º de janeiro 197.000
Pagamento de inanciamentos (53.189)
Pagamento de juros (9.225)
Juros inanciamentos 7.634
Variação cambial 60.319
Saldo inal 31 de dezembro 202.539

b) Cronograma de desembolso
Vencimentos
2021 50.635
2022 50.635
2023 50.635
2024  50.634
Total  202.539

11. Provisões para riscos iscais, trabalhistas e cíveis
A Companhia possui processos trabalhistas e cíveis, em virtude do curso nor-
mal das operações, contudo com base em seus assessores jurídicos possui 
processos com probabilidade de perda provável de R$ 120 em 31 dezembro 
de 2020(R$ 105 em dezembro de 2019) . Os processos classiicados com 
probabilidade perda possível correspondem a R$2.611 em 31 de dezembro 
de 2020(R$ 1.467 em 31 de dezembro de 2019).

12. Patrimônio líquido
a) Capital social
Ocapital social da Companhia totalmente subscrito e integralizado  é de 
R$ 204.558 em 31 de dezembro de 2020 e 2019, representado por ações 
escriturais detidas pelos acionistas controladores distribuídas da seguinte 
maneira(cada ação representa R$ 1,00(um real)):

Quantidade 
de ações 

ordinárias
ADM doBrasil Ltda. 92.052
Andorsi Participações Ltda. 102.279
Sartco Ltda. 10.227
Total 204.558

b) Reserva de incentivos iscais
Em 31 de dezembro de 2020 o saldo da reserva de incentivos iscais é de R$ 
20.586 e em 31 de dezembro de 2019 o saldo era de R$ 9.050, essa reserva so-
mente poderá serutilizada para absorção de prejuízos ou aumento de capital social.

c) Reserva legal
Em 31 de dezembro de 2020 o saldo da reserva legal é de R$1.179. A reserva 
legal é constituída à alíquota de 5% do lucro líquido apurado em cada ano,nos 
termos do artigo 193 da Lei nº 6.404 / 76, limitada a 20% do capital social 
ou, opcionalmente quando o saldo dessa reserva, acrescido do montante das 
reservas de capital, exceder de 30%(trintapor cento) do capital social.

d) Reserva de lucros a realizar
Em 31 de dezembro de 2020 o saldo da reserva de lucros a realizar é de 
R$ 13.252,corresponde ao montante do dividendo obrigatório, calculado 
nos termos do estatuto ou do art.202, montante que ultrapassa a parcela 
realizada do lucro líquido do exercício(Art.197da Lei 6.404/76 alterada pela 
Lei 10.303/01e10.638/07).

13. Receita líquida
A seguir é apresentada a conciliação da receita bruta da Companhia com a 
receita líquida apresentada:

2020 2019
Receitas brutas 164.931 107.878
Impostos sobre vendas (16.868) (11.203)
Receita líquida 148.063 96.675

14. Custo, despesas e receitas por natureza e função
Despesa por natureza 2020 2019
Depreciação (30.121) (21.798)
Benefício a empregados (17.631) (16.319)
Outras despesas (17) (1.985)
Despesas portuárias (7.572) (6.019)
Manutenções (7.812) (4.422)
Despesas administrativas (7.309) (7.129)
Serviços de segurança (1.875) (1.369)
Seguros (3.076) (1.462)
Taxas (532) (407)
Sindicato (51) (42)

(75.996) (60.952)
 
Despesa por função 2020 2019
Custo dos serviços prestados (66.061) (52.334)
Despesas gerais e administrativas (9.935) (8.618)

(75.996) (60.952)

15. Outras(despesas) receitas operacionais, líquidas
2020 2019

Receitas -TakeorPay - 2.394
Outras despesas operacionais (4.518) -
Outras receitas operacionais 340 57

(4.178) 2.451

16. Resultado inanceiro líquido
2020 2019

Receitas inanceiras
Ganho sobre instrumentos inanceiros 
a valor justo por meio do resultado 9.233 95

Receita com juros 1.257 534
Receita com variação cambial 23.770 -
Outras receitas inanceiras 35 1

34.295 630
Despesas inanceiras
Perda sobre instrumentos inanceiros 
a valor justo por meio do resultado (8.587) -

Despesa com variação cambial (32.563) (4.165)
Despesa com juros (7.947) (10.692)
Outras despesas inanceiras (102) (83)
IOF (1) -

(49.200) (14.940)
Resulta do inanceiro líquido (14.905) (14.310)

17. Cobertura de seguros
A política da Companhia é a de manter cobertura de seguros para todos os 
bens do imobilizado sujeitos a riscos e por montantes considerados sui-
cientes para cobrir sinistros, considerando a natureza da sua atividade e a 
orientação de seus consultores de seguros. Na data-base 31 de dezembro 
de 2020, a Companhia possuía as seguintes apólices: RO (riscos operacio-
nais sobre o Terminal e Inventário), Responsabilidade Civil dos Executivos, 
Frota de Automóveis, Casco Marítimo para o Terminal Flutuante de Recebi-
mento de Grãos e Responsabilidade Civil Geral.

18. Eventos subsequentes
Os casos de coronavírus(“COVID-19”) foram reportados pela primeira vez 
em 30 de dezembro de 2019 e desde então se espalharam por diversos 
países, com relatos de múltiplas fatalidades ocasionadas pelo vírus, in-
cluindo nas localidades onde a Empresa mantém suas principais operações.
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a CO-
VID-19 como um surto pandêmico. Durante o mês de março de 2020 até a 
presente data, as autoridades governamentais de várias jurisdições impuseram 
coninamentos ou outras restrições paraconter o vírus e diversas empresas sus-
penderam ou reduziram suas operações. O impacto inal na economia global e 
nos mercados inanceiros ainda é incerto, mas espera-se que seja signiicativo.
A Empresa avaliou impactos da COVID-19 em seus negócios e concluiu que 
obteve custos extras decorrentes da pandemia, contudo obteve um bom 
desempenho em 2020, desta forma, o impacto da pandemia foi baixo na 
performance geral em 2020.

Protocolo: 669018
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As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas 
das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes 

estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Fluxo de caixa das atividades 
operacionais

Lucro/Prejuízo líquido 14.176 3.909 14.176 3.909
Ajustes para reconciliar o lucro
Depreciação e amortização 714 470 714 470
Resultado de equivalência patrimonial (4.843) (5.664) – –
Provisão para perda com investimentos 1.800 – – –
Constituição (reversão) da provisão 
para créditos de liquidação duvidosa 20 (151) 20 (151)

Constituição (reversão) de provisão 
para contingência 924 – 1.051 –

Constituição (reversão) da provisão 
para perdas nos estoques (420) 406 (109) 406

Constituição (reversão) da provisão 
para pagamentos antecipados (102) – (102) –

Variação cambial – 432 – 432
Juros incorridos e não pagos – (97) – (97)
Constituição (reversão) ativos e 
passivos diferidos 111 (57) 248 (194)

Baixa do ativo imobilizado/intangível 273 940 273 940
(Aumento) redução nos ativos e 
passivos operacionais:

(Acréscimos) decréscimos de ativos
Contas a receber de clientes (6.694) 2.036 (10.045) 2.988
Partes relacionadas – contas correntes 267 639 267 639

Balanços Patrimoniais
Controladora Consolidado

Ativo 2020 2019 2020 2019
Circulante 35.365 21.195 43.831 25.979
Caixa e equivalentes de caixa 4.904 4.257 9.308 5.824
Contas a receber 12.053 5.379 14.727 4.702
Estoques 9.106 8.369 10.189 11.566
Impostos e contribuições a recuperar 638 1.895 852 1.903
Adiantamento a fornecedores 581 215 582 301
Antecipação de dividendos 7.711 1.000 7.711 1.000
Outros ativos 372 80 462 683
Não circulante 26.092 21.778 10.323 12.272
Realizável a longo prazo 718 1.677 718 3.097
Partes relacionadas – Contas correntes 
– Ativo – 267 – 267

Partes relacionadas – Mútuo – – (0) 17
Ativo fiscal diferido 151 294 151 431
Impostos e contribuições a recuperar – LP 567 1.116 567 2.382
Investimento 15.768 10.925 – –
Imobilizado 9.412 8.991 9.412 8.991
Intangível 194 185 194 185
Total 61.457 42.973 54.155 38.252

Controladora Consolidado
Passivo 2020 2019 2020 2019
Circulante 11.665 7.707 21.077 13.285
Fornecedores 2.586 2.158 3.100 2.106
Empréstimos 1.267 1.666 1.267 1.666
Outras contas a pagar 302 426 900 1.341
Dividendos a pagar 3.367 741 3.367 741
Impostos e contribuições a recolher 374 1.238 7.109 1.238
Imposto de renda e CSLL a pagar 1.539 – 2.424 4.347
Parcelamento de impostos e contribuições 483 735 483 735
Obrigações trabalhistas 823 743 1.376 1.111
Provisão para contingências 924 – 1.051 –
Não circulante 19.312 13.378 2.598 3.079
Provisão para perdas e investimentos 1.800 – – –
Partes relacionadas c/ correntes Passivo 14.914 10.299 (0) –
IRPJ e contruição social diferidos 938 970 938 970
Parcelamento de impostos e contribuições 1.660 2.109 1.660 2.109
Patrimônio líquido 30.480 21.888 30.480 21.888
Capital social 18.158 18.158 18.158 18.158
Reservas de lucros 10.964 2.365 10.964 2.365
Ajustes de avaliação patrimonial 1.098 1.096 1.098 1.096
Ajustes acumulados de conversão 260 269 260 269
Total 61.457 42.973 54.155 38.252

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Reservas de lucros Outros resultados abrangentes

Capital 
Social

Reserva 
Legal

Reten-
ção de 
Lucros

Total de 
Reservas 
de Lucros

Ajustes de 
Avaliação 

Patrimonial

Ajustes Acu-
mulados de 
Conversão

Total de Outros 
Resultados 

Abrangentes

Resul-
tado do 
Período

Total do 
Patrimônio 

Liquido
Saldos em 31/12/2019 18.158 155 2.210 2.365 1.096 269 1.365 – 21.888
Realização do ajuste de avaliação patrimonial – – – – 56 – 56 – 56
Operações no Exterior – diferenças 
cambiais na conversão – – – – – 3.052 3.052 – 3.052

Eliminação Variação Cambial – Mútuo BINA – – – – – (3.115) (3.115) – (3.115)
Lucro Líquido do Exercício – – – – – – – 14.176 14.176
Destinações do Lucro Líquido do Exercício – – – – – – – – –
Constituição da Reserva Legal – 709 – 709 – – – (709) –
Dividendos Minímos Obrigatórios – – (2.211) (2.211) – – – (3.366) (5.577)
Lucro à disposição da Assembléia – – 10.101 10.101 – – – (10.101) –
Saldos em 31/12/2020 18.158 864 10.100 10.964 1.152 206 1.358 – 30.480

Demonstrações dos Resultados do Exercício
Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Receita líquida de vendas 66.486 32.500 77.932 45.497
Custos dos produtos vendidos (29.871) (20.110) (25.641) (21.413)
Lucro bruto 36.615 12.390 52.291 24.084
Outras (despesas) receitas operacionais
Despesas com vendas (2.252) (3.065) (2.359) (3.726)
Despesas gerais e administrativas (9.854) (10.324) (13.835) (13.189)
Outras receitas (despesas) 
operacionais, líquidas 1.275 (446) 1.274 (462)

Participação nos lucros das empresas 
investidas por equivalência patrimonial (9) 5.664 – –

Resultado antes das receitas 
(despesas) financeiras líquidas 
e impostos 25.775 4.219 37.371 6.707

Receitas financeiras 1.511 1.054 2.262 1.409
Despesas financeiras (2.664) (1.728) (11.421) (1.776)
Resultado financeiro líquido (1.153) (674) (9.159) (367)
Resultado antes dos impostos 24.622 3.545 28.212 6.340
IRPJ e contribuição social correntes (10.335) – (13.925) (2.795)
IRPJ e contribuição social diferidos (111) 364 (111) 364
Lucro líquido do exercício 14.176 3.909 14.176 3.909

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Lucro Líquido do Exercício 14.176 3.909 14.176 3.909
Outros Resultaos abrangentes
Ganhos/(Perda) variação cambial 
sobre investimento (3.052) (432) (3.052) (432)

Total dos resultados abrangentes 11.124 3.477 11.124 3.477

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Estoques (316) (1.351) 1.486 (1.851)
Impostos a recuperar 1.806 (765) 2.866 (558)
Adiantamento a fornecedores (263) 84 (178) 91
Outros ativos 707 162 1.222 353
Acréscimos (decréscimos) de passivos
Fornecedores 428 (799) 994 (1.689)
Obrigações trabalhistas 79 137 265 473
Impostos e contribuições a recolher (865) 938 5.871 938
Imposto de renda e contribuição 
social a recolher 1.539 (53) (1.922) 2.499

Parcelamento de impostos e contri-
buições (701) (563) (701) (563)

Outras contas a pagar (124) (810) (445) (1.640)
Dividendos a pagar 415 (119) 415 (119)
Caixa líquido proveniente das (apli-
cado nas) atividades operacionais 8.931 (276) 16.366 7.276

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aumento/Redução Ativo Imobilizado 
e Intangível (1.359) (2.136) (1.359) (2.136)

Efeito de variação cambial pela con-
versão de investimentos no exterior (64) (434) (64) –

Caixa líquido usado nas atividades 
de investimento (1.423) (2.570) (1.423) (2.136)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Partes relacionadas – mútuo 4.615 10.299 17 (17)
Dividendos antecipados (7.711) (1.000) (7.711)
Captação de empréstimos 935 – 935 –
Amortização de empréstimos (1.333) (4.502) (1.333) (4.502)
Dividendos mínimos obrigatórios (3.367) (1.741) (3.367) (1.741)
Caixa líquido gerado nas atividades 
de financiamento (6.862) 3.056 (11.459) (6.260)

Acréscimo (decréscimo) líquido no 
caixa e equivalentes de caixa 647 1.210 3.484 (1.120)

Caixa e equivalentes a caixa no início 
do período (*) 4.257 3.047 5.824 6.944

Caixa e equivalentes a caixa no final 
do período (*) 4.904 4.257 9.308 5.824

Acréscimo (decréscimo) líquido 
no caixa e equivalentes de caixa 647 1.210 3.484 (1.120)
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