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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 2 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição Estadual, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movi-
mentação de Oficiais Praças da Polícia Militar do Estado do Pará - PMPA, 
aprovado pelo decreto Estadual nº 2.400/1982;
considerando o teor do ofício nº 1068/2021 – chefe de Gabinete, de 13 
de julho de 2021;
considerando as informações constantes no processo nº 2021/726823.
r E S o l V E:
art. 1º. colocar À diSPoSiÇÃo da Secretaria de Estado de Segurança Pú-
blica e defesa Social – SEGUP/Pa, os Policiais Militares abaixo relacionados:
SUB TEN PM rG 23740 JaiNo dioGo alMEida dE JESUS
2º SGT PM rG 20996 riVEliNo PErEira da rocHa
cB PM rG 37755 JoÃo UcHoa da SilVa JÚNior
cB PM rG 33755 MaciEl PicaNÇo doS SaNToS
cB PM rG 36081 Érica GUiMarÃES rodriGUES BraNcHES
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição Estadual, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movi-
mentação de Oficiais Praças da Polícia Militar do Estado do Pará - PMPA, 
aprovado pelo decreto Estadual nº 2.400/1982;
considerando o teor do ofício nº 1067/2021 – chefe de Gabinete, de 13 
de julho de 2021;
considerando as informações constantes no processo nº 2021/702617.
r E S o l V E:
art. 1º. colocar À diSPoSiÇÃo da Prefeitura Municipal de Eldorado dos 
carajás – Pa o cB PM rG 38149 fáBio doS SaNToS lEal, para exercer 
função de natureza civil.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
designar WalTEr coSTa JÚNior, assessor ii, para responder pela direção 
Geral do Núcleo de acompanhamento e Monitoramento da Gestão, a contar 
de 2 de agosto de 2021.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 3 de aGosto 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 e constantes no Processo nº 2021/106019,
d E c r E T a:
art. 1º fica excepcionada a cessão do servidor ElENiToN da crUZ 
araUJo, ocupante do cargo de Professor classe i, matrícula funcional nº 
57204709-1, no interesse do respectivo Órgão e do Serviço Público.
art. 2º compete à Secretária de Estado de Educação editar os atos neces-
sários à fiel execução deste Decreto, para efetivação da cessão do supraci-
tado servidor, 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, 3 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 3 de aGosto 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 e constantes no Processo nº 2021/559054,

d E c r E T a:
art. 1º fica excepcionada a cessão da servidora aNdrEa NaSciMENTo 
EWErToN, ocupante do cargo de Professor classe iii, matrícula funcional 
nº 5778980-1, no interesse do respectivo Órgão e do Serviço Público.
art. 2º compete à Secretária de Estado de Educação editar os atos ne-
cessários à fiel execução deste Decreto, para efetivação da cessão da su-
pracitada servidora, 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, 3 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 3 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual,
considerando os termos do Processo nº. 2021/831479,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 8.096, de 1º de janeiro 
de 2015, GUSTaVo o dE alMEida dE SoUSa do cargo em comissão de 
Secretario de Gabinete, código GEP-daS-011.2, com lotação no instituto 
de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – idE-
flor-Bio, a contar de 1º de agosto 2021.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 3 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual,
considerando os termos do Processo nº. 2021/831479,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 8.096, de 1º de janeiro 
de 2015, faBiola MarTiNS oliVEira do cargo em comissão de Gerente, 
código GEP-daS-011.3, com lotação no instituto de desenvolvimento flo-
restal e da Biodiversidade do Estado do Pará – idEflor-Bio, a contar de 
1º de agosto 2021.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 3 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual,
considerando os termos do Processo nº. 2021/831479,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 8.096, de 1º de janeiro de 
2015, GUSTaVo o dE alMEida dE SoUSa para exercer o cargo em comis-
são Gerente, código GEP-daS-011.3, com lotação no instituto de desen-
volvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – idEflor-Bio, 
a contar de 1º de agosto 2021.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 3 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual,
considerando os termos do Processo nº. 2021/831479,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 8.096, de 1º de janeiro de 
2015, faBiola MarTiNS oliVEira para exercer o cargo em comissão de 
Secretario de Gabinete, código GEP-daS-011.2, com lotação no instituto 
de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – idE-
flor-Bio, a contar de 1º de agosto 2021.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 3 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando os termos do Processo nº. 2021/803143,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, aNdrEi MiraNda da SilVa do cargo em comissão 
de chefe de Gabinete, código GEP-daS-011.4, com lotação na fundação 
de atendimento Socioeducativo do Pará - faSEPa, a contar de 10 de maio 
de 2021. 
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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decreto de 3 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando os termos do Processo nº. 2021/803143,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, rENaTo BarBoSa fErrEira do cargo em comissão 
de Gerente i, código GEP-daS-011.4, com lotação na fundação de atendi-
mento Socioeducativo do Pará - faSEPa, a contar de 10 de maio de 2021. 
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 3 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando os termos do Processo nº. 2021/803143,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, aNdrEi MiraNda da SilVa para exercer o cargo em 
comissão de Gerente i, código GEP-daS-011.4, com lotação na fundação 
de atendimento Socioeducativo do Pará - faSEPa, a contar de 10 de maio 
de 2021.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 3 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando os termos do Processo nº. 2021/803143,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, rENaTo BarBoSa fErrEira para exercer o cargo 
em comissão de chefe de Gabinete, código GEP-daS-011.4, com lotação 
na fundação de atendimento Socioeducativo do Pará - faSEPa, a contar 
de 1º de julho de 2021.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 688081

d e c r e t o  Nº 1766, de 3 de aGosto 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$ 2.542.664,12 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$ 2.542.664,12 (dois Milhões, Qui-
nhentos e Quarenta e dois Mil, Seiscentos e Sessenta e Quatro reais e 
doze centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

462021339215038841 - fcP 0301 339039 1.000.000,00
462021339215038850 - fcP 0301 339030 1.000.000,00

582012360514918522 - cEaSa 0661 449051 542.664,12
ToTal 2.542.664,12

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, 3 de agosto 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 1767, de 3 de aGosto 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$ 1.851.386,97 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$ 1.851.386,97 (Hum Milhão, oitocen-
tos e cinquenta e Um Mil, Trezentos e oitenta e Seis reais e Noventa e 
Sete centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

081012781114997659 - SEEl 0101 449051 64.871,73
291012678214867430 - SETraN 0124 444042 1.186.515,24

901011030215078289 - fES 0103 444042 600.000,00
ToTal 1.851.386,97

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

081012781114997659 - SEEl 0101 449051 64.871,73
291012678214867505 - SETraN 0124 449051 1.186.515,24

901011024415008203 - fES 0103 339030 100.000,00
901011030215078287 - fES 0103 339032 500.000,00

ToTal 1.851.386,97

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

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 688085

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato – 11º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 014/2016-ccG/Pa.
Termo aditivo: 11º
contrato: 014/2016 – ccG/Pa
objeto: Prorrogação por mais 03 (três) meses.
fundamento: art. 57, ii da lei n. 8.666/93.
data da assinatura: 29/07/2021.
Vigência: 31/07/2021 a 30/10/2021.
Valor global: 481.909,62 (Quatrocentos e oitenta e um mil novecentos e 
nove reais e sessenta e dois centavos).
Exercício: 2021.
orçamento:
Órgão: 11105;
função: 04;
Subfunção: 122;
Programa: 1297;
Projeto/atividade: 8338;
fonte: 0101
Natureza da despesa: 339037;
ação: 213476
contratada: Eco GESTÃo aMBiENTal lTda – EPP, inscrita no cNP sob o 
nº 04.831.871/0001-08.
Endereço: rua São José, nº 2070, sala 03, Bairro centro, cidade de Ma-
capá/aP, cEP: 68.900-110.
ordenador
luciana Bitencourt
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 687922
eXtrato – 4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 14/2017-ccG/Pa.
TErMo adiTiVo: 4º
coNTraTo: 14/2017 – ccG/Pa
oBJETo: Prorrogação da vigência do contrato nº. 14/2017, por mais 12 
(doze) meses.
fUNdaMENTo: art. 57, ii, da lei nº. 8.666/93.
daTa da aSSiNaTUra: 02/08/2021.
ViGÊNcia: 03/08/2021 a 02/08/2022.
Valor: r$ 48.939,68 (quarenta e oito mil novecentos e trinta e nove reais 
e sessenta e oito centavos).
EXErcÍcio: 2021.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105;
função:04;
Sub-função:122;
Programa:1297;
Projeto/atividade: 8314;
fonte: 0101;
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Natureza da despesa: 339033;
ação: 234205.
coNTraTada: riBal locadora dE VEÍcUloS lTda. inscrita no cNPJ nº 
07.605.506/0001-73.
ENdErEÇo: Setor complementar de indústria e abastecimento, Quadra 
14, conjunto 02, lotes 01,02 e 03, cEP 71.250-110, Sia/df.
ordENador
luciana Bitencourt Soares
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 687940

diÁria
.

Portaria Nº 624/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/835963, de 2 de agosto de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM/JUrUTi/ SaNTarÉM/Pa, no período de 09 a 13/08/2021.

Servidor objetivo
JarliElSoN SaNToS da coSTa, matrícula funcional nº 

5945810/1, cPf 776.061.672-49, cargo assessor Especial i, 
lotado no centro regional de Governo do Baixo amazonas.

dar apoio logístico em agenda institucional, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N° 625/2021 – crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os processos n° 2021/785939 e nº 2021/798115, de 19 
de julho e de 21 de julho de 2021, respectivamente;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais e vigentes 01(uma) diária 
complementar para o município de SaliNÓPoliS/Pa, ao servidor flaVio 
BraNdao da SilVa, matrícula funcional nº 5945655/ 1, cPf 393.820.012-
04, assistente operacional ii, lotado na diretoria de Gestão de logística, 
no período 22 a 23 de julho de 2021, concedida através da PorTaria 
N° 590/2021-crG de 20/07/2021, publicada no doE n° 34.645 de 
21/07/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 03 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 687800

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N°. 623/2021-crG, de 02 de agosto de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2021/836691, de 02/08/2021;
rESolVE:
Excluir da Portaria de férias nº. 525/2021-crG, publicada no doE nº. 
34.633, de 09/07/2021, o servidor alEXaNdrE da SilVa carValHo, 
identidade funcional nº. 5936832/2.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 02 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 687825

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo de PraZo ao coNtrato adMi-
NistratiVo Nº 003/2020 - cMG
• Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar por 12 (doze) 
meses o prazo de vigência do contrato administrativo 003/2020-cMG, 
conforme o disposto no inciso ii do art. 57 da lei federal 8.666/93, atinen-
te ao Processo administrativo Eletrônico nº 2021/648703 e Parecer Jurídi-
co 082/2021- aSSEJUr/cMG e demais legislações aplicáveis ao assunto.
ViGÊNcia: 03 aGo 2021 até 02 aGo 2022

• Dotação orçamentária:

atividade 8315 – apoio logístico para atuação Governamental

Natureza da despesa 33.90.39. 12 – outros serviços de terceiros (pessoa 
jurídica)

funcional programática 04.122.1297.8315
fonte do recurso 0101006356 / 0301006356 (Tesouro do Estado)

contratada: radiocoMM TElEcoMUNicaÇÕES.
cNPJ: 02.305.840/0001-98
ENd: rua João Balbi nº 1188. Bairro São Braz, Belém-Pa.
data da assinatura: 02/08/2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior- cEl QoPM - rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado.

Protocolo: 687596

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 681/2021 – 
di/cMG, de 03 de aGosto de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: inhangapi/Pa; Período: 02 a 03/08/2021; Quantidade de di-
árias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: 1° TEN QoPM Marcio 
da cunha cardoso, Mf nº 4220585/2, SUB TEN PM adilson Barbosa da 
Silva, Mf nº 5701082/3, cB PM diego Giovani Barbosa do Nascimento, Mf 
nº 57223624/3, CB PM Jefferson Patrick Ferreira Dias, MF nº 57199690/2, 
cB PM Henrique de araujo dos Santos deus Junior, Mf nº 57222328/2; or-
denador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 687956
eXtrato de Portaria Nº 682/2021 – 

di/cMG, de 03 de aGosto de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: inhangapi/Pa; Período: 03/08/2021; Quantidade de diárias: 
1,0 (alimentação); Servidores: TEN cEl QoPM cassio Tabaranã Silva, Mf 
nº 5807867/2 e cB PM alécio fábio cunha Silva, Mf nº 4218819/2; orde-
nador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 687959
eXtrato de Portaria Nº 683/2021 – 

di/cMG, de 03 de aGosto de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Brasília/df; Período: 02 a 04/08/2021; Quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidor: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior, Mf nº 3405915/4; ordenador: cEl QoPM Marco antonio 
Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 687960

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria nº 370/2021-PGe.G., de 02 de agosto de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2021/818356.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, ½ diária aos 
servidores Marlon aurélio Tapajós araújo, Procurador do Estado, identidade 
funcional nº 57194770/2 e Kaldy Ney Pinto Barbosa, Motorista, identida-
de funcional nº 55589380/1, para participar da audiência do processo nº 
0801036-42.2017.8.14.0015, no dia 05.08.2021.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: castanhal/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 687595

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 104/2021-GaB/seac Belém/Pa, 03 de agosto de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 8 de maio de 2020, e publicado no doE 
34.211, de 8 de maio de 2020;
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coNSidEraNdo, a Portaria Nº 001 – GaB/SEac, de 22/06/2020, publica-
da no doE 34.263, de 25/06/2020 e,
coNSidEraNdo o disposto na lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, e o decreto Estadual 2.069, de 20 de fevereiro de 2006,
rESolVE:
1. dESiGNar por um período de 1 (um) ano, a contar de 05/08/2021, os 
servidores abaixo relacionados para atuarem respectivamente como Pre-
goeiro e Membro da Equipe de apoio nesta SEcrETaria ESTraTÉGica dE 
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, nos sistemas de Pregão Eletrônico/
comprasnet que vierem a ser utilizados pelo Estado.

dadoS do SErVidor PErfil
NoME: Jorge luis Marques lopes

MaTrÍcUla: 8002339-3
cPf: 127.843.702-91

ENdErEÇo coMErcial: av. doutor freitas, n° 2531, Pedreira, cEP: 66.087-812, 
Belém/Pa

PrEGoEiro 
NoME: Maycon Valente Pantoja

MaTrÍcUla: 55588215-3
cPf: 798.820.052-68

ENdErEÇo coMErcial: av. doutor freitas, n° 2531, Pedreira, cEP: 66.087-812, 
Belém/Pa

NoME: Zacarias rodrigues da Silva
MaTrÍcUla: 3336573-6
cPf: 015.550.142-91

ENdErEÇo coMErcial: av. doutor freitas, n° 2531, Pedreira, cEP: 66.087-812, 
Belém/Pa

MEMBro da EQUiPE dE aPoio

NoME: Mario abraham azancot Gomes
MaTrÍcUla: 5897145-3
cPf: 015.501.722-55

ENdErEÇo coMErcial: av. doutor freitas, n° 2531, Pedreira, cEP: 66.087-812, 
Belém/Pa

--------------------------------------------------------------------------
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE

Gabinete do Secretário, 03 de agosto de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JUNior

SEcrETário adJUNTo
 

Protocolo: 688036

FÉrias
.

Portaria No 103/2021-GaB/seac
Belém Pa, 03 de agosto de 2021.
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE 
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a PorTaria No 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020,
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei no 5.810 de
24.01.1994,
rESolVE:
aUToriZar à servidora HEloiSa TaBoSa BarroS lEÃo, Matrícula 
5919881-2, o gozo 16 (dezesseis) dias restantes de férias regulamentares, 
no período de 01/09/2021 a 16/09/2021, referentes ao período aquisitivo 
2019/2020, interrompidos pela PorTaria N° 035/2020-GaB/SEac de 
04/11/2020 e publicada no doE 34.396 de 06/11/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 03 de agosto de 2021.
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
Secretário adjunto - SEac

Protocolo: 687818
Portaria Nº 102/2021-GaB/seac
Belém Pa, 03 de agosto de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE 
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo, o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 
24.01.1994, e
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores/pe-
ríodos abaixo relacionados:

MaTr fUNc NoME do SErVidor PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo

5956259-1 fENiX MENdES aGUiar 01/08/2020 – 31/07/2021 01/09/2021 – 30/09/2021

5628482-2 iVaNilda ViEira da SilVa 17/11/2019 – 16/11/2020 01/09/2021 a 30/09/2021

57191387-2 rodiNilSoN doS SaNToS NoGUEira 
filHo

15/05/2019 – 14/05/2020
 16/09/2021 – 15/10/2021

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 03 de agosto de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 687803

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria aGe Nº 074/2021-GaB, de 03 de agosto de 2021.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando o proces-
so 2021/836012.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora Márcia 
fernanda Nicodemos de oliveira, matrícula nº 55588332/1, ocupante do 
cargo de auditor de finanças e controle, lotada na auditoria Geral do Es-
tado, no período de 08/09/2021 a 07/10/2021, referente ao período aqui-
sitivo de 19/04/2019 a 18/04/2020.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 687910
Portaria aGe Nº 075/2021-GaB, de 03 de agosto de 2021.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando o proces-
so 2021/657683.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora ana lú-
cia de Morais Silva, matrícula 57192226/1, ocupante do cargo de auditor 
de finanças e controle, lotada nesta auditoria Geral do Estado – aGE, no 
período de 27/12/2021 a 25/01/2022, referente ao período aquisitivo de 
10/01/2020 a 09/01/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 687913
Portaria aGe Nº 076/2021-GaB, de 03 de agosto de 2021.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando o proces-
so nº 2021/661861.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares ao servidor rogério 
luiz arruda de figueiredo, matrícula nº 57196324/1, ocupante do cargo 
de auditor de finanças e controle, lotado na auditoria Geral do Estado, no 
período de 03/01/2022 a 17/01/2022, referente ao período aquisitivo de 
07/05/2020 a 06/05/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 687915
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

eXtrato de distrato de serVidor teMPorÁrio
aTo: TErMo dE diSTraTo do coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 016/2017.
ParTES: fUNdaÇÃo ParáPaZ E oMaiZE da crUZ MENdES
id . fUNcioNal: 5918501/2
carGo: TÉcNico EM GESTÃo Social/PEdaGoGia
MoTiVo: a PEdido, coM EfEiTo, a coNTar dE 02/07/2019.

Protocolo: 687741

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 155 de 03 de aGosto de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais,que 
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE No. 34.490, de 12 de 
fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei no 8.097 de 01de 
janeiro de 2015.
rESolVE:
dESiGNar a servidora PaTrÍcia dE liMa fErrEira, MaTrÍcUla: 
55588559, para responder pelo cargo de coordENador dE NÚclEo rE-
GioNal no período de 02/08/2021 a 31/08/2021, em virtude da titular a 
servidora SUZaNa Maria fariaS NUNES, matrícula: 5949018/ 1 cargo: 
coordenador de Núcleo regional, encontrar-se de férias.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 687744
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo cotaÇÃo eLetrÔNica nº 004/2021
Processo Nº 2021/523495/ParaPaZ
a autoridade Homologadora em exercício, designada pelo decreto de 12 de 
fevereiro de 2021 publicado no doE nº 34.490, usando de suas atribuições 
legais, em cumprimento aos termos do inciso ii, do art. 24, da lei fede-
ral 8.666/93, do decreto Estadual nº 2.168/2010, do decreto Estadual nº 
277/2011, e da instrução Normativa nº001/2012/SEad/dGl, e conside-
rando que restaram obedecidos todos os preceitos legais, quando da aber-
tura, processamento, e julgamento da cotação eletrônica, tipo “MENor 
PREÇO POR ÍTEM”, cujo objeto é aquisição de plaquetas de identificação 
de Nº de registro Patrimonial (rP’s), para atender as demandas da funda-
ção ParáPaZ e seu patrimônio. HoMoloGa o procedimento tendo como 
vencedora a empresa Mega Brasil - comércio e Serviços de construções 
EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 11.027.186/0001-99, com o valor global 
de r$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
Belém (Pa), 03 de agosto de 2021.
alberto Henrique Teixeira de Barros
Presidente da fundação Parapaz

Protocolo: 687669

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 735/2021- daF/sePLad de 02 de aGosto 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° 2021/330450, de 26 de março 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:
1. dESiGNar o servidor aNToNio MarcoS loPES aZEVEdo, funcional 
nº. 5957173/1, ocupante do cargo de coordenador, para a função de fis-
cal e o servidor BEaTriZ PoNTES coNcEiÇÃo liMa, id. funcional nº. 
5957217/1, ocupante do cargo de Secretário de Unidade, para a função 
de Suplente, devendo ser intermediador substituto entre as partes do con-
trato nº 32/2021 - SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO 
dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e a empresa Nr PErEira 
coMÉrcio dE áGUa EirEli.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 687787

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 734/2021-daF/sePLad, de 30 de JULHo 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 dele-
gadas 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°2021/799224,
r E S o l V E:
forMaliZar a designação do servidor carloS alBErTo dE SoUZa car-
doSo JUNior, id. funcional nº. 57174780/1, ocupante do cargo de Téc-
nico em Gestão de informática, para responder como assessor Técnico 
ii, durante o impedimento legal da titular carMEN ElENa dE aNdra-
dE SoUTo, id. funcional nº. 54185350/2, no período de 21/07/2021 a 
19/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 30 dE 
JUlHo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 687552

Portaria N°. 738/2021-daF/sePLad, de 03 de aGosto 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 dele-
gadas 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°2021/822095,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor lUiZ fErNaNdo MacHado dE oliVEira E SoU-
Za, id. funcional nº. 57209684/1, ocupante do cargo de Tec. inform. 
reg. Merc. cl. a, para responder como coordenador de Núcleo, durante 
o impedimento legal da titular MarTa da PENHa SalES, id. funcional nº. 
5917319/7, no período de 23/08/2021 a 06/09/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
aGoSTo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 687816

errata
.

errata de Portaria de LiceNÇa PrÊMio
orlaNdo SaNTaNa roSa
Portaria Nº 725/2021/-Gs/sePLad de 27 de JULHo de 2021.
Publicada no doe nº 34.657, de 03.08.2021.
onde se lê: referente ao Triênio 07/08/2002 a 06/08/2005
Leia-se: referente ao Triênio 07/08/2005 a 06/08/2008

Protocolo: 687792

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 40/2021 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo - SEPlad, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01, com sede na 
Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Belém/Pa.
coNTraTada: PEdro EdENir da rocHa – ME, inscrito(a) no cNPJ/Mf sob 
o nº 18.450.238/0001-84, sediado(a) na Quadra QSd 2 SN, lote 18, loja 01, 
bairro Taguatinga do Sul (Taguatinga), Brasília - df, cEP: 72.020-020.
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de forNEciMENTo E SUBSTiTUiÇÃo de extintores de incêndios, conforme 
Edital do Pregão Eletrônico SEPlad/dGl/SrP Nº 03/2020 do qual decorre 
a ata de registro de Preços nº 017/2020-SEPlad/dGl, e à proposta ven-
cedora, independentemente de transcrição, referente aos itens 01, 02, 03, 
04, 05, e 06 da ata.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas Natureza de despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material 
Permanente
Valor Global Estimado: r$ 48.687,50
fonte: 0101000000
origens dos recursos: Tesouro Estadual
daTa da aSSiNaTUra: 30/07/2021.
ViGÊNcia: 30/07/2021 à 29/07/2022.
ordENador: HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 687893

FÉrias
.

Portaria Nº 737/2021-daF/sePLad, de 03 de aGosto de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas pela 
Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, publicada 
no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994, e o Processo nº. 2021/808513.
rESolVE:
TraNSfErir, de 02/08/2021 a 31/08/2021 para 09/08/2021 a 
07/09/2021, por necessidade de serviço, o período de férias concedido, 
através da Portaria nº. 653/2021-daf/SEPlad de 12/07/2021, publicado 
no doE nº. 34.648 de 23/07/2021, à servidora aNa PaUla SoUZa SodrE 
id. funcional nº 57195302/1, ocupante do cargo de agente administrativo, 
lotada na coordenadoria de logística e Gestão – cloG / SEPlad.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento e administração, 03 de agosto de 2021.
SHirlEY SaNToS araUJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 687839

Portaria Nº 219, de 3 de aGosto 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, conside-
rando o(s) decreto(s) n° 1766, de 03/08/2021.
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
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aNeXo a Portaria Nº 219, de 3 de aGosto de 2021

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

dE dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

NGTM
investimentos 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00
desapropriação

 0101 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00
SETraN

investimentos 0,00 0,00 0,00 4.678.612,75 4.678.612,75
obras e instalações

 0124 0,00 0,00 0,00 4.678.612,75 4.678.612,75
PolÍTica Social

SESPa
investimentos 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00

outras despesa de 
investimentos

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00
PolÍTica SÓcio-

cUlTUral
fcP

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

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

SEEl
investimentos 0,00 0,00 0,00 64.871,73 64.871,73

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 0,00 64.871,73 64.871,73

ProGraMa/
orGÃo foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

cultura 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

fcP

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

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00

NGTM

 0101 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00

Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 64.871,73 64.871,73

SEEl

 0101 0,00 0,00 0,00 64.871,73 64.871,73

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 0,00 4.678.612,75 4.678.612,75

SETraN

 0124 0,00 0,00 0,00 4.678.612,75 4.678.612,75

Saúde 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00

SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 0,00 0,00 664.871,73 664.871,73

0103 - fES - recursos 
ordinários 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00

0124 - royaltie Mineral 0,00 0,00 0,00 4.678.612,75 4.678.612,75

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

ToTal 0,00 0,00 0,00 7.943.484,48 7.943.484,48

Protocolo: 688086

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

coNtrato
.

Pregão eletrônico: 005/2021
contrato: 028/2021/ioE
PaE: 2020/1077582
Exercício: 2021
objeto: Prestação de serviços terceirizados de limpeza e higienização com 
fornecimento de materiais para atender as demandas da Imprensa Oficial 
do Estado do Pará – ioEPa.
fundamentação legal: lei 8.666/93;
Valor: r$ 185.264,71 (cento e oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e 
quatro reais e setenta e um centavos).
data de assinatura: 01.08.2021.
Vigência: 01.08.2021 a 31.07.2022.
orçamento:
fonte: 0261.00 6360
Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339037 – locação de mão de obra.
Plano interno: 4120008338c
contratado: STYlUS SErViÇoS dE liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda.
Endereço: conjunto Benjamim Sodré, rua canaã N° 01 – Bairro Parque Verde.
cEP: 66.635-220 – Belém – Pará.
E-mail: stylusservicos@hotmail.com
fone: (91) 3351-0881
ordenador: JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra.

Protocolo: 687920
dispensa nº 006/2021/ioe
contrato: 029/2021/ioE.
Exercício: 2021
PaE: 2021/477386 
Objeto: Aquisição de kit multimídia para a presidência da IOEPA, com fun-
damento no artigo 24, XVi, da lei nº. 8.666/93.
Valor: r$ 2.979,94 (dois mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa 
e quatro centavos).
Vigência: 03/08/2021 a 02/11/2021
Programa de Trabalho – 22.122.1297.8338;
Elemento de despesa – 449052;
fonte – 0261.00.0000;
Plano interno: 412.000.8338E
contratado: BrENo rafaEl daS cHaGaS BarBoSa (cNPJ/Mf sob o n. 
35.088.443/0001- 60).
Endereço: Travessa Mauriti, n° 178, Sala 02, Telégrafo Sem fio, Belém - 
Pa, cEP: 66.083-000.
E-mail: bremaicomercioeservico@gmail.com
Telefone/fax: (91) 3085-5711/ (91) 98134-8243
ordenador: JorGE lUiZ GUiMarÃES PaZEra.

Protocolo: 687957
Pregão eletrônico: 003/2021
contrato: 025/2021/ioE.
PaE: 2021/464854 
Exercício: 2021.
Objeto: Fornecimento de papel offset para o abastecimento do parque grá-
fico da Imprensa Oficial do Estado do Pará – IOEPA.
fundamentação legal: lei 8.666/93;
Valor: r$ 137.105,60 (cento e trinta e sete mil, cento e cinco reais e ses-
senta centavos)
data de assinatura: 02/08/2021
data da Vigência: 02/08/2021 a 01/08/2022.
Programa de Trabalho – 22.131.1508.8233;
Natureza da despesa – 33.90.30.00;
fonte de recurso – 0261.00.000;
Plano interno – 412.000.8233c
contratado: Gráfica E EdiTora SaNTa crUZ lTda (cNPJ n.º 
02.373.761/0001-14).
Endereço: rod. Transcoqueiro n.º 70a, Bairro: Una, cEP: 66.652-300
E-mail: santacruz.jr12@gmail.com
Telefone: (91) 3010-3286
ordenador: JorGE lUiZ GUiMarÃES PaZEra.

Protocolo: 687880

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 456 de 03 de aGosto 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 disposto no artigo 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
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coNSidEraNdo ainda, os termos dos Processos nº 2021/814081 (PaE), 
que dispõem sobre gozo de licença Prêmio.
rESolVE:
i – coNcEdEr à servidora larissa Santana da Silva Trindade, matrícula 
funcional n° 57176283/2, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, 
lotada na coordenadoria de Procuradoria Jurídica, de 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 02/08/2021 a 31/08/2021, correspondente 
ao triênio 2012/2015.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de agosto de 2021. 
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 687900

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 461 de 03 de aGosto 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 que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNSidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de administra-
ção e Serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contrato, nos 
autos do Processo administrativo Eletrônico nº 2019/556632;
rESolVE:
 i – dESiGNar a servidora lorena Sousa ferreira, matrícula n° 
80846521/3, ocupante do cargo em comissão de Gerente, lotada no Ga-
binete da Presidência, para atuar como fiscal do contrato administrativo 
nº 004/2020, firmado com a empresa NORTE TURISMO LTDA EPP, CNPJ nº 
05.570.254/0001-69, que tem como objeto a contratação de pessoa jurí-
dica especializada na Prestação de Serviços de agenciamento de Viagens, 
compreendendo as atividades de: cotação, reserva, marcação, emissão, 
remarcação ou alteração, cancelamento, reembolso e entrega de bilhetes 
de passagens terrestres (rodoviárias intermunicipais e interestaduais), flu-
viais (intermunicipais) e de passagens áreas (nacionais e internacionais) 
para atendimento das necessidades do iGEPrEV, conforme condições, es-
pecificações, quantidades e exigências no Termo de Referência relativo a 
licitação nº 012/2019-PMPa;
ii – dESiGNar a servidora rosemary cursino Moura Magno, matrícula nº 
6045606/2, ocupante da função temporária de assistente administrativo, 
lotada na coordenadoria de administração e Serviços, como Suplente;
iii – TorNar SEM EfEiTo as Portarias n° 074/2020, de 16/03/2020, pu-
blicada no doE n° 34.146, de 18/03/2020 e n° 423/2020, de 02/12/2020, 
publicada no doE n° 34.425, de 03/12/2020;
iV – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da 
autoridade competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 687661
Portaria Nº 464 de 03 de aGosto 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 que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNSidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de adminis-
tração e Serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contra-
to, nos autos do Processo administrativo Eletrônico nº 2021/219714, de 
25/02/2021;
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor Marcelo Barbosa rodrigues, matrícula n° 
5905513/5, ocupante do cargo em comissão de coordenador, lotado na 
coordenadoria de arrecadação e fiscalização, para atuar como fiscal 
do Contrato Administrativo nº 036/2021, firmado com a empresa WE-
BTEcH SErViÇoS E TEcNoloGia da iNforMaÇÃo - lTda, cNPJ nº 
02.183.888/0001-70, que tem como objeto a contratação de empresa para 
prestação de serviços especializados de consultoria técnica e operacional 
para efetuar a revisão e a implementação da compensação financeira que 
dispõe a lei n° 9.796, de maio de 1999, visando análise de até 4.067 (qua-
tro mil e sessenta e sete) requerimentos de compensação com o rGPS, 
conforme o Edital e seus anexos;
ii – dESiGNar o servidor Severiano fernandes Neto, matrícula n° 
5919761/2, ocupante da função temporária de Técnico Previdenciário a, 
lotado na coordenadoria de arrecadação e fiscalização/compensação Pre-
videnciária, como Suplente;
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da 
autoridade competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 687903

errata
.

errata de Portaria
N° da Portaria: 433/2021, de 26/07/2021.
onde se lê: PorTaria N° 433 de 26 de julho de 2021
Leia-se: PorTaria N° 445 de 26 de julho de 2021
(Publicada com incorreção no doe nº 34.652, de 28/07/2021).

Protocolo: 687906

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 462 de 03 de aGosto 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 que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNSidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de administra-
ção e Serviços, que dispõe sobre a Substituição de fiscal de contrato, nos 
autos do Processo administrativo Eletrônico nº 2020/756506;
rESolVE:
 i – SUBSTiTUir na PorTaria Nº 395/2020, de 19/11/2020, publicada 
no doE nº 34.415, de 23/11/2020, referente ao Processo administrativo 
Eletrônico nº 2020/756506, como fiscal do contrato administrativo nº 
026/2020, firmado com a empresa C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 
PaTriMoNial lTda, cNPJ nº 14.151.000/0001-05, o servidor diogo 
cardoso Silva, matrícula nº 57199384/6, ocupante do cargo de Técnico 
Previdenciário a, lotado na coordenadoria de cadastro e Habilitação, pelo 
servidor raul Victor Maia Palha, matrícula nº 5935858/2, ocupante do 
cargo de Técnico Previdenciário a/coordenador, lotado na coordenadoria 
de cadastro e Habilitação.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autorida-
de competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 687662
Portaria Nº 463 de 03 de aGosto 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 que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNSidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de administra-
ção e Serviços, que dispõe sobre a Substituição de fiscal de contrato, nos 
autos do Processo administrativo Eletrônico nº 2020/838708;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria Nº 074/2021, de 28/01/2021, publicada 
no doE nº 34.478, de 02/02/2021, referente ao Processo administrativo 
Eletrônico nº 2020/838708, como fiscal do contrato administrativo nº 
023/2020, firmado com a empresa EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE 
iNforMáTica lTda, cNPJ nº 07.178.322/0001-74, a servidora camila 
Busarello, matrícula nº 55587635/2, ocupante do cargo de Procurador 
autárquico/diretor, lotada na diretoria de Previdência, pelo servidor raul 
Victor Maia Palha, matrícula nº 5935858/2, ocupante do cargo de Técnico 
Previdenciário a/coordenador, lotado na coordenadoria de cadastro e 
Habilitação.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autorida-
de competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 687717

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 159 de 03 de agosto de 2021.
a dirETora GEral da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado 
do Pará/EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei 
6.569 de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações; e,
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/770340,
rESolVE:
EXoNErar, a pedido, a contar de, 01 de agosto de 2021 de acordo com o 
art. 6º, inciso ii, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, daNiEla SE-
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QUEira cESar dE oliVEira, matrícula 5926262/3, do cargo em comissão 
de coordenador do Núcleo de Planejamento, código GEP-daS-011.4 desta 
Escola de Governança Pública do Estado do Pará – EGPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral
Portaria Nº 160 de 03 de agosto de 2021.
a dirETora GEral da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado 
do Pará/EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei 
6.569 de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações; e,
coNSidEraNdo o Processo 2021/770340,
rESolVE:
NoMEar, a contar de, 01 de agosto de 2021 de acordo com o art. 6º, inci-
so ii, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, aNdrEia GoNÇalVES dE 
carValHo, matrícula nº 54185973/5, para o cargo em comissão de coor-
denador do Núcleo de Planejamento, código GEP-daS-011.4 desta Escola 
de Governança Pública do Estado do Pará – EGPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral

Protocolo: 687820

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 156 de 02 de agosto de 2021.
a dirETora GEral da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado 
do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei nº. 
6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o Processo 2021/725465,
rESolVE:
dESiGNar o servidor laUriMar dE MaToS fariaS, mat. 80845288/1, 
Professor classe ii, para responder pela diretoria do desenvolvimen-
to de Programas Estratégicos em Governança Pública desta EGPa, GEP-
daS-011.5, durante as férias do titular, HElVio MorEira arrUda, matrí-
cula nº 5921161/6, no período de 02/08/2021 a 31/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral.
PorTaria Nº. 158 de 02 de agosto de 2021.
a dirETora GEral da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado 
do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei nº. 
6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o Processo 2021/725465,
rESolVE:
dESiGNar a servidora roSaNa da SilVa rodriGUES, mat. 5274745/1, 
Especialista em Educação classe i, para responder pela coordenadoria de 
Desenvolvimento de Competências e Habilidades Profissionais em Gover-
nança Pública desta EGPa, GEP-daS-011.4, durante o impedimento do ti-
tular laUriMar dE MaToS fariaS, matrícula nº 80845288/1, no período 
de 02/08/2021 a 31/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral.

Protocolo: 687750

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 123/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE coNcordia do Pará 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: 03/08/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sr. Elias Guimarães Santiago – Prefeito do 
Município de concórdia do Pará/Pa.
TErMo dE cooPEraÇÃo TÉcNica Nº. 124/2021-EGPa
ParTES: cÂMara MUNiciPal do acará 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: 03/08/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sra. claudia Maria carneiro Mota da Silva 
– Presidente da câmara Municipal do acará/Pa.

Protocolo: 687681

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.546 de 2 de aGosto de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela PorTaria Nº 451, de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
DESIGNAR os servidores MARGARETE GOMES NEVES, Identificação Fun-
cional nº 03247805-1, Gerente fazendária, e TaNia do Socorro Barro-
SO DE ALMEIDA, Identificação Funcional nº 03311260-/02, Assistente Ad-
ministrativo, ambas lotadas na cEcoMT Mercadorias em Trânsito/UEcoMT 
alça Viária, para atuarem como fiscal e fiscal Substituta, respectivamente, 
do CONTRATO Nº 070/2020/SEFA, firmado entre a SEFA e a Empresa HI-
droVac SErViÇoS oPEracioNaiS.
art.  2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado do Pará.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração - SEfa/Pa, em exercício

Protocolo: 687657
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 548 de 03 de aGosto de 2021
dispõe sobre a constituição do conselho Gestor para o fundo de Gestão 
da Gratificação de Produtividades Etapa de Participação de Multas - FGPM, 
criado pela lei nº 7.394, de 12 de abril de 2010.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e considerando o teor do decreto nº 2.563, de 14 de 
outubro de 2010.
considerando ainda o ofício nº 0030/2021-aSfEPa, de 10/06/2021, proto-
colado sob nº 2021/621283
r E S o l V E:
art. 1º fica constituido o conselho Gestor para o fundo de Gestão da 
Gratificação de Produtividade Etapa de Participação nas Multas - FGPM, 
vinculado a Secretaria de Estado da fazenda, de acordo com a seguinte 
representação:
i - associação dos Servidores do fisco Estadual do Pará - aSfEPa:
Titular: antônio carlos de freitas catete
cargo: auditor fiscal de receitas Estaduais
Identificação Funcional: 5280419/1
Suplente: ana cristina Moura Viana
cargo: fiscal de receitas Estaduais
Identificação Funcional: 5097223/ 1
ii - Sindicato dos Servidores do fisco Estadual do Pará - SiNdifiSco:
Titular: Karla Trindade lima
cargo: fiscal de receitas Estaduais
Identificação Funcional: 5132533/1
Suplente: Gustavo da Silva assunção
cargo: auditor fiscal de receitas Estaduais
Identificação Funcional: 5914747/1
iii - Secretária da fazenda do Estado do Pará - SEfa:
Titular: frederico do Nascimento Paiva
cargo: fiscal de receitas Estaduais
Identificação Funcional: 5128900/1
Suplente: Marcos antônio cardoso lobato
cargo: auditor fiscal de receitas Estaduais
Identificação Funcional: 5130611/2
art. 2º o Mandato do conselho será de 02 (dois) anos, podendo ser pror-
rogado por igual período.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 687642
Portaria Nº 1585 de 03 de aGosto de 2021.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela PorTaria Nº 593 de 19/03/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.832 de 21/03/2019),
r E S o l V E:
art. 1º- dESiGNar os servidores, Eduardo Satoshi amorim Yamamamo-
to, Gerente fazendário, Matrícula funcional nº 5924237/3, e danielly de 
Souza dinelly, Matrícula funcional nº 5948239/2, para atuarem respectiva-
mente como fiscal Titular e fiscal Substituto do coNTraTo Nº 059/2021/
SEfa, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/SEFA e a 
empresa ScG BriNdES, PrESENTES E SErViÇoS lTda.
art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 687621
diretoria de adMiNistraÇÃo

Portaria Nº 1587 de 03 de aGosto de 2021
coNcEdEr, 30 (Trinta) dias de férias regulamentares no mês Setem-
bro/2021 aos servidores deste órgão conforme discriminado abaixo:
SEcrETario adJUNTo dE rEcEiTaS dE ESTado da faZENda
Matrícula Nome  Período aquisitivo  Período Gozo
05193249 Eli SoSiNHo riBEiro  22/04/2020 - 21/04/2021  06/09/2021 
- 05/10/2021
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GaBiNETE do SEcrETário
00002364 roSa MiraNda NErY doS SaNToS  19/05/2020 - 18/05/2021  
06/09/2021 - 05/10/2021
dirEToria do TESoUro ESTadUal
03252892 fraNciSco aSSiS da SilVa aGUiar  10/06/2020 - 09/06/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
05333261 JoSE carloS doS SaNToS daMaScENo  16/06/2020 - 
15/06/2021  01/09/2021 - 30/09/2021
JUlGadoria dE PriMEira iNSTÂNcia
03251446 carloS MoNTEiro alVES  11/05/2020 - 10/05/2021  
27/09/2021 - 26/10/2021
05914964 ElTEr PaUlo fErrEira  29/07/2019 - 28/07/2020  08/09/2021 
- 07/10/2021
EScola faZENdária
03249476 aNa Maria NEPoMUcENo dE liMa  01/08/2020 - 31/07/2021  
08/09/2021 - 07/10/2021
03191443 Zilda Maria MoraES BENJaMiM  27/09/2020 - 26/09/2021  
27/09/2021 - 26/10/2021
coNSUlToria JUrÍdica
05946383 caroliNa PiNHEiro dE aZEVEdo  01/02/2020 - 31/01/2021  
08/09/2021 - 07/10/2021
UNidadE dE coNTrolE iNTErNo
03247260 EdNa Maria SilVa da SilVEira  10/09/2020 - 09/09/2021  
14/09/2021 - 13/10/2021
03208354 SaNdra Maria liMa ViEira  01/06/2020 - 31/05/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
dirEToria dE TriBUTaÇÃo
05436990 MarilENE XaViEr carValHo  30/04/2020 - 29/04/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
05570395 roSEli dE aSSUNcao NaVES  26/11/2019 - 25/11/2020  
08/09/2021 - 07/10/2021
dirEToria dE arrEcadaÇÃo E iNforMaÇÕES faZENdáriaS
05914949 daVid raPHaEl MaTEUS dE a. GoNcalVES  29/07/2019 - 
28/07/2020  13/09/2021 - 12/10/2021
05914711 BErNardo riBEiro JaNoT dE MaTToS  29/07/2020 - 
28/07/2021  13/09/2021 - 12/10/2021
03249310 MarilUcia dE alMEida E SilVa dE oliVEira  01/04/2020 - 
31/03/2021  01/09/2021 - 30/09/2021
05144280 lUcia dE faTiMa SilVa da SilVa  01/08/2020 - 31/07/2021  
08/09/2021 - 07/10/2021
05914814 NaiMa caValEiro dE M. M dE S. doS aNJoS  29/07/2020 - 
28/07/2021  08/09/2021 - 07/10/2021
dirEToria dE fiScaliZaÇÃo
05096537 aNa EUlalia BarroS SoarES  01/09/2020 - 31/08/2021  
08/09/2021 - 07/10/2021
02007622 carMEN EliZaBETE SaNToS da SilVa 01/08/2020 - 
31/07/2021  08/09/2021 - 07/10/2021
dirEToria dE adMiNiSTraÇÃo
05144230 Maria dE NaZarE coUTiNHo da SilVa  01/08/2020 - 
31/07/2021  01/09/2021 - 30/09/2021
03233588 roSaNGEla Socorro PEiXoTo JUca  01/08/2020 - 
31/07/2021  08/09/2021 - 07/10/2021
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM. TriB./NÃo TriBUTária dE BElÉM
03164918 iNEZ BriGido da coSTa  02/01/2019 - 01/01/2020  
01/09/2021 - 30/09/2021
03248364 oScar TaVarES doS SaNToS  14/03/2020 - 13/03/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
00051381 Maria NilZa do N. ESPiriTo SaNTo  28/06/2020 - 27/06/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
03246990 JorGE lUiZ rodriGUES ValENTE  24/07/2020 - 23/07/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM. TriB./NÃo TriBUTária dE caSTaNHal
05914754 daNiEl dE caSTro ScHUcKar  29/07/2020 - 28/07/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
04002300 EdiVaNdo alVES coSTa  14/03/2020 - 13/03/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
05138582 aMErica alHo dE frEiTaS  28/06/2020 - 27/06/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
05413389 adilSoN BEZErra doS SaNToS  17/02/2020 - 16/02/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MaraBá
02005697 irENicE alVES MarTiNS fErrEira  13/06/2020 - 12/06/2021  
20/09/2021 - 19/10/2021
05128625 liNdEMBErG alViNo araGao  06/08/2020 - 05/08/2021  
08/09/2021 - 07/10/2021
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriB.dE SaNTarÉM
05914792 GirlEidE NoVaES fEiToSa  29/07/2020 - 28/07/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
05106265 JoSE raiMUNdo NoGUEira  04/08/2020 - 03/08/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
coordENaÇÃo EXEc.rEGioNal dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE BrEVES
00048585 clEBEr EdSoN doS SaNToS rodriGUES  22/05/2020 - 
21/05/2021  01/09/2021 - 30/09/2021
03249522 oSValdo NicolaU MoNTEiro corrEa  12/07/2018 - 
11/07/2019  01/09/2021 - 30/09/2021
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE aBaETETUBa
05081505 Joao BaTiSTa PENa doS SaNToS  12/04/2020 - 11/04/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
03249719 JUracirENE SoZiNHo dE SaNTaNa  12/07/2020 - 11/07/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021

coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE rEdENÇÃo
05915730 aNGElo liMa cUNHa  14/08/2020 - 13/08/2021  01/09/2021 
- 30/09/2021
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE ParaGo-
MiNaS
03268810 Joao BarBoSa dE SoUSa  01/09/2020 - 31/08/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
05861187 fraNciSco aSSiS caroliNo JUNior  08/07/2020 - 
07/07/2021  06/09/2021 - 05/10/2021
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MariTUBa
05097428 carloS aUGUSTo da SilVa ToBiaS  22/04/2020 - 21/04/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
00048860 NEfiTali doS SaNToS NETo  01/12/2019 - 30/11/2020  
01/09/2021 - 30/09/2021
54191939 Joao aNToNio florES NETo  23/09/2019 - 22/09/2020  
01/09/2021 - 30/09/2021
04002261 clETo loUrEiro da SilVa  01/08/2020 - 31/07/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE alTaMira
05519152 EValdo JoSE da coSTa PEdroSo  04/08/2020 - 03/08/2021  
02/09/2021 - 01/10/2021
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE caPaNEMa
05186242 aNToNio dE aSSiS BriGido  14/03/2020 - 13/03/2021  
06/09/2021 - 05/10/2021
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE TUcUrUÍ
00045233 JoSENil SEraGiNi GoNZalEZ  22/05/2020 - 21/05/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. dE GraNdES coNTri-
BUiNTES
03251691 arlETE alfaia da foNSEca  16/06/2020 - 15/06/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. dE SUBST. TriBUTária
54180078 adriaNa rodriGUES MENdoNca MoNTEiro  08/05/2020 - 
07/05/2021  08/09/2021 - 07/10/2021
05858224 SiMoNE alEXaNdrE SaMPaio Prado  13/05/2020 - 
12/05/2021  01/09/2021 - 30/09/2021
coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. dE SUBST. TriBUTária
03247040 MaUro HErMES BriTo doS aNJoS  22/04/2020 - 21/04/2021  
08/09/2021 - 07/10/2021
05616450 Maria do roSario arraiS alMEida  07/03/2020 - 
06/03/2021  13/09/2021 - 12/10/2021
coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. dE Micro E PEQ.EMPrESaS
05914699 rodriGo caSTro da rocHa  29/07/2020 - 28/07/2021  
08/09/2021 - 07/10/2021
05097010 SiMoNNE claUdia SoUSa BarroS PErEira  01/09/2020 - 
31/08/2021  06/09/2021 - 05/10/2021
coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. do iPVa E iTcd
00047554 Maria do Socorro dE BriTo aMoriM  05/06/2020 - 
04/06/2021  01/09/2021 - 30/09/2021
05914884 WElliNGToN MoNTEiro cardoSo  29/07/2020 - 28/07/2021  
06/09/2021 - 05/10/2021
coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo
03244849 EliZa dE faTiMa BiTTENcoUrT  01/08/2019 - 31/07/2020  
01/09/2021 - 30/09/2021
05573653 fraNciNETE coNcEicao dE SoUSa  26/11/2019 - 25/11/2020  
08/09/2021 - 07/10/2021
05128064 Wilda cElESTE da SilVa SETUBal  01/09/2020 - 31/08/2021  
08/09/2021 - 07/10/2021
00005665 JoSE lUiZ oliVEira MarTiNS  11/06/2020 - 10/06/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
05140170 SErGio MoNTEiro dE aMoriM  01/08/2020 - 31/07/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
03311538 Nadia Socorro PaNToJa SoarES SoUZa  01/04/2020 - 
31/03/2021  08/09/2021 - 07/10/2021
03247295 Maria laUra MiraNda GoMES  21/09/2020 - 20/09/2021  
21/09/2021 - 20/10/2021
03250610 VaNilToN dE liMa lEal  12/03/2020 - 11/03/2021  01/09/2021 
- 30/09/2021
03251756 lUiSa HElENa do E. SaNTo rodriGUES  16/06/2019 - 
15/06/2020  13/09/2021 - 12/10/2021
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do iTiNGa
05096545 aUGUSTo JorGE lEVi loBo  01/09/2020 - 31/08/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
03223140 SoNia SUElY da SilVa liMa  01/08/2020 - 31/07/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do iTiNGa
03251985 Maria GorETTE dE caSTro GoMES  16/06/2019 - 15/06/2020  
01/09/2021 - 30/09/2021
03249506 flaVio BoUlHoSa MalaTo  12/07/2020 - 11/07/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
00046558 Maria EliZaBETH loBaTo SiMoES  18/11/2019 - 17/11/2020  
01/09/2021 - 30/09/2021
03249247 Marco aNToNio fariaS dE BriTo  21/06/2020 - 20/06/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
03162109 JoSE irailToN rodriGUES BarroS  01/02/2020 - 31/01/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
03251390 Joao BaTiSTa da coSTa QUarESMa  12/06/2019 - 11/06/2020  
01/09/2021 - 30/09/2021
coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do araGUaia
05914742 carloS alBErTo GUTZ MillaK JUNior  29/07/2020 - 
28/07/2021  01/09/2021 - 30/09/2021
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coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrUPi
00049441 EliZaBETH alVES dE alMEida  27/08/2020 - 26/08/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
05144019 alcidES PaNToJa da SilVa  01/07/2020 - 30/06/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
05569869 GilBErTo rodriGUES da SilVa  26/11/2019 - 25/11/2020  
01/09/2021 - 30/09/2021
05146062 lUcilENE BElEM SoarES cHriSTo  01/08/2020 - 31/07/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
05914779 HErBErT dE SoUSa GoMES  29/07/2020 - 28/07/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da BaSE caNdirÚ
05915675 caio filiPE dE SoUSa VaZ  14/08/2020 - 13/08/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
00032905 aNToNio doS SaNToS dEZiNcoUrT  01/06/2020 - 31/05/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E aE-
roPorToS
05096693 JoSE lUciValdo NoGUEira frEiTaS  22/04/2020 - 21/04/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
02008157 raiMUNdo NoNaTo PaNToJa dE PaiVa  01/08/2020 - 
31/07/2021  01/09/2021 - 30/09/2021
00048828 Maria da coNcEicao da SilVa PiNHEiro  01/09/2020 - 
31/08/2021  02/09/2021 - 01/10/2021
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E aE-
roPorToS
00005924 Maria SaNTaNa diaS SoarES  01/07/2020 - 30/06/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
05132550 carloS aUGUSTo alVES corrEia  11/05/2020 - 10/05/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
05858011 Maria BETaNia carValHo coUcEiro  13/05/2019 - 
12/05/2020  01/09/2021 - 30/09/2021
04002520 iVaN da SilVa BriTo  14/03/2020 - 13/03/2021  08/09/2021 
- 07/10/2021
00026956 laMarTiNE alMEida dE carValHo  04/08/2020 - 03/08/2021  
01/09/2021 - 30/09/2021
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE caraJáS
06015301 JoSE Maria loPES dE SoUSa  24/10/2019 - 23/10/2020  
01/09/2021 - 30/09/2021
02007401 raiMUNdo NoNaTo MErcEdES dE SoUSa  27/06/2019 - 
26/06/2020  01/09/2021 - 30/09/2021
aNidio MoUTiNHo da coNcEicao
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 687931
Portaria Nº 544 de 30 de JULHo de 2021.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições legais 
conferidas por lei;
coNSidEraNdo os fatos constantes nos autos do PaE nº 2021/328232 de 
descumprimento do contrato administrativo;
coNSidEraNdo os termos da Manifestação nº 209/2021/coNJUr/SEfa, 
de 20/05/2021, e o despacho da diretora de administração, em exercício, 
à seq. 16;
rESolVE:
art. 1º iNSTaUrar Processo administrativo Sancionatório (PaS), nos ter-
mos do art. 104 e seguintes, da lei Estadual nº 8.972/2020, em face da 
contratada M. D. DE P. S. E., com a finalidade de apurar as razões para a 
ausência da entrega dos totens de aço com pedal para álcool em gel, moti-
vando inexecução contratual, passível de aplicação de sanções, conforme a 
cláusula décima Sexta do contrato nº 079/2020/SEfa, c/c lei federal nº 
8.666/93 e decreto Estadual nº 534/2020.
art. 2º dESiGNar os servidores para compor a comissão:
i – riTa dE caSSia BarroS PiNHo dE SoUSa E SilVa, Gerente fazen-
dária, Identificação Funcional nº 5369479/2, para atuar como Presidente;
ii – JorGE aUGUSTo SilVa MENdES, assistente de infraestrutura, Matrí-
cula n° 57230166/1, para atuar como Membro;
iii – PaUlo MiGUEl Garcia cÂMara, administrador, Matrícula n° 
6063080/3, para atuar como Membro.
Parágrafo Único. Os servidores ficarão responsáveis pela instrução proces-
sual, com a devida apuração dos fatos, análise e elaboração de relatório 
com sugestão de providências que deverão ser adotadas pela administra-
ção, observado em todo caso ao direito constitucional do contraditório e 
da ampla defesa, nos exatos termos do art. 5º, inciso lV, da constituição 
federal.
art. 3º a conclusão do Processo administrativo de responsabilização ocor-
rerá em 120 (cento e vinte) dias, cabendo prorrogação, desde que devida-
mente justificadas.
art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Secretário de Estado da fazenda, 30 de Julho de 2021.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 687863
Portaria Nº 545 de 30 de JULHo de 2021
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições legais 
conferidas por lei;
coNSidEraNdo os autos do Processo n. 002020730009220-1/SiaT/SEfa;
rESolVE:
art. 1º dESiGNar  a servidora ana Paula Barbosa de carvalho azevedo, 
Identificação Funcional nº 5946290/2, em substituição à servidora Tha-
miris Cristiane do Prado Vaz, Identificação Funcional nº 5945853/1, para 
ocupar a mesma função.

art. 2º ficam mantidas as demais disposições da PorTaria Nº 130, de 14 de 
fevereiro de 2020, publicada no d.o.E. nº 34.120, de 17 de fevereiro de 2020.
art. 3º revogada as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor 
na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Secretário de Estado da fazenda, 30 de Julho de 2021.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda - SEfa/Pa

Protocolo: 687867

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo do 4º tac do coNtrato Nº 046/2017/seFa
Publicada no Diário Oficial nº 34.656 de 02/08/2021, sob o número 
do Protocolo: 686744
oNde se LÊ:
Vigência: 02/09/2021 a 01/09/2022
Leia-se:
Vigência: 01/09/2021 a 31/08/2022

Protocolo: 687686

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 059/2021/seFa.
objeto: aquisição de copos e canecas reutilizáveis.
Valor Total: r$ 24.650,00
data da assinatura: 27/07/2021
Vigência: 27/07/2021 a 26/07/2022
orçamento: 17101.04.122.1297.8338
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte de recurso: 0101
contratada: ScG BriNdES, PrESENTES E SErViÇoS lTda, cNPJ: 
28.274.979/0001-05, com sede na rua dona ana Neri, nº 1.124, Sala-4, 
cambuci-São Paulo, cEP: 01522-000.
ordenador, em exercício: aNidio MoUTiNHo

Protocolo: 687603

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 2º.
contrato: 076/2020/SEfa.
data da assinatura: 02/08/2021.
Justificativa: Com fundamento na no art. 57, I a IV, da Lei no 8.666/93 e 
na Manifestação nº 317/2021/coNJUr/SEfa/Pa o presente  termo aditivo 
do valor no percentual de 14,72% totalizando r$ 380.483,14 (trezentos e 
oitenta mil quatrocentos e oitenta e três reais e quatorze centavos), con-
forme planilha orçamentária em anexo. a supressão do valor no percentual 
de 3,28% totalizando r$ 69.423,69 (sessenta e nove mil e quatrocentos e 
vinte e três reais e sessenta e nove centavos), conforme planilha orçamen-
tária em anexo.. a prorrogação, por 45 (quarenta e cinco) dias, do prazo 
de execução do objeto do contrato.
Vigência:02/08/2021 a 01/08/2022.
orçamento: 7101.04. 451.1508.7552.
Natureza da despesa: 44.90.51 – obras e instalações.
fonte de recursos: 0176 – fundo de investimento da administração Tribu-
tária do Estado do Pará- fiPaT.
Valor Mensal Estimado: r$ 380.483,14.
contratado: cÍrio coNSTrUTora E SErViÇoS lTda, cNPJ nº 
08.645.489/0001-60.
ordenador responsável: aNidio MoUTiNHo.

Protocolo: 687705
termo aditivo: 3º.
contrato: 039/2018/SEfa.
data da assinatura: 30/07/2021.
 Justificativa: Com fundamento na no art. 57, II, da Lei no 8.666/93 e na 
Manifestação nº 237/2021/coNJUr/SEfa/Pa o presente termo aditivo tem 
por objeto a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) 
meses, com início em 01 de agosto de 2021 e término em 31 de julho de 
2022.
Vigência: 01/08/2021 a 31/07/2022.
orçamento: 17101.04. 122.1297.8338.
Natureza da despesa: 33.90.39 – outros serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica.
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários.
Valor Mensal Estimado: r$ 65.000,00
contratado: TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a, cNPJ nº 03.506.307/0001-57.
ordenador responsável: aNidio MoUTiNHo.

Protocolo: 687720

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1589 , 03 de aGosto de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 061 
de 29/01/2021,
publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 01/02/2021 e, conside-
rando ainda o processo nº 2021/827858-rESolVE:
coNcEdEr a servidora MarGarETE GoMES NEVES, assistente adminis-
trativo, Matricula nº03247805/1, portadora do cPf nº 189.943422-49, Su-
primento de fundos no
valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), o qual deverá observar a 
classificação orçamentária:
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17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 (Quatro Mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEcoMT-
MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, não subordinada ao processo normal de 
aplicação, referente ao mês de aGoSTo
do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) dias a 
contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor administrativo, em exercício

Protocolo: 687859

.

.

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho 
diretor  de administração, em exercício
Portaria Nº 1586 de 03 de agosto de 2021 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor raiMUNdo NoNaTo daMaScENo, nº 0005200001, MoToriS-
Ta, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  iTiNGa, 
objetivo de conduzir viatura oficial da CECOMT ITINGA para buscar mate-
rial de ipi e expediente no orGÃo cENTral, no período de 03.08.2021 à  
05.08.2021, no trecho dom Eliseu -  itinga - dom Eliseu.
Portaria Nº 1588 de 03 de agosto de 2021 autorizar  1 e 1/2  diá-
rias ao servidor caio filiPE dE SoUSa VaZ, nº 0591567501, fiScal-a, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da BaSE caNdi-
RÚ, objetivo de fiscalizar embarcações no porto de Santarém, no período 
de 03.08.2021 à 04.08.2021, no trecho Óbidos - Santarém - Óbidos.

Protocolo: 687762

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de aUto de iNFraÇao e NotiFicaÇÃo FiscaL de trÂN-
sito - cerat BeLÉM
o coordenador regional de administração Tributária e Não Tributária da 
Secretaria da fazenda – cEraT Belém, no uso de suas atribuições, faZ 
SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer outro 
meio tomarem conhecimento, que foram lavrados os aUToS dE iNfraÇÃo 
E NoTificaÇÃo fiScal dE TrÂNSiTo - aiNf´S, originários de Termos de 
apreensão e depósito - Tad´s, conforme abaixo:

aiNf N° Tad N° coNTriBUiNTES iNS.EST/cNPJ/cPf

642020510000284-0 642020390000267 TYPMaNN coMErcial iMPorTadora E EXPor-
Tadora lTda 35.858.043/0001-97

812021510000278-7 812020390002834 SErGio dE oliVEira MiraNda & cia lTda 07.498.112/0001-63
352021510001465-4 352020390008570 ViaÇÃo iTaPEMiriM S/a 27.175.975/0173-44
492021510000114-2 492021390000050 ENSofill ProdUToS ESTÉTicoS lTda 31.119.752/0001-08
642021510000225-1 642021390000177 TEcHBiZ forENSE diGiTal lTda 05.757.597/0002-18
812019510001937-1 812019390001418 MaXi coMPoNENTES aUToMoTiVoS lTda 32.881.870/0001-03

o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar im-
pugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publicação 
desta Notificação, de acordo com o que estabelece a Lei n.º 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, alterada pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro de 
2007, art. 14, § 3º, o que poderá ser feito nesta coordenação, localizada 
na av. Gentil Bittencourt nº 2566, entre av. José Bonifácio e Trav. castelo 
Branco - São Braz, no horário de 08:00 as 14:00hs, findo o qual sujeitar-
se-á a cobrança executiva do crédito tributário.
João Guilherme Melo cavaleiro de Macedo
coordenador fazendário – cEraT - Belém

Protocolo: 687989

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de sUsPeNsÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2021
a SEfa, torna público, através de seu Pregoeiro, nos termos do decre-
to Estadual n.º 534/20, e observando-se o interesse público envolvido, 
que o Pregão Eletrônico nº. 019/2021, com abertura prevista para o dia 
28/07/2021, às 10h, está temporariamente suspensa, para retificação do 
edital. Maiores informações poderão ser obtidas através do e-mail: mar-
co.junior@sefa.pa.gov.br, bem como na célula de licitações e contratos/
cGlc, situada na avenida Visconde de Souza franco nº 110, Bairro reduto, 
cEP. 66.053-000 - Belém/Pa (1º andar, corredor c – sala 02, fone: (91) 
3323-5309/4245), no horário de 09:00 às 15:00, em dias úteis.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2021
Marco aurélio rezende da rocha Junior
Pregoeiro/cGlc/dad/SEfa

Protocolo: 687659
extrato contratual
instrumento de Rerratificação ao Contrato de Financiamento Nº 435.348-
95 - aporte de contrapartida em obras e serviços decorrentes de operações 
de crédito no âmbito do Programa de aceleração do crescimento - Pac.

Partes: caixa Econômica federal e o Estado do Pará.
objetivo: alterar no anexo i – relação dos contratos originais.
foro: Belém
data da assinatura: 26.07.2021
ordenador responsável: Helder Zahluth Barbalho

Protocolo: 687965
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202101000869 de 03/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005162/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: laerth Jose Brito cabral – cPf: 752.307.802-82
Marca: VW/VoYaGE 1.0 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000871 de 03/08/2021 - 
Proc n.º 002021730000464/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: Emanoel lima de castilho – cPf: 283.129.962-49
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000875 de 03/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005151/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: celio do rosario Santana – cPf: 590.077.292-68
Marca: VW/Gol 1.0 MaNUal Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000873 de 03/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005167/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: delmo da Silva Bahia – cPf: 033.255.712-04
Marca: ToYoTa/YariS Sa XS 15cNT , aT, flEX Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104004176, de 03/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005150/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: Jedson da Silva carneiro – cPf: 373.394.192-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132E3124002
Portaria n.º202104004178, de 03/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005120/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: Éder José duarte de oliveira – cPf: 404.298.572-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio firE WaY/Pas/automovel/9Bd17144lf5986478
Portaria n.º202104004180, de 03/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005155/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: ronaldo luiz carvalho de lima – cPf: 268.984.972-00
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE cl MB/Pas/automovel/9BWdB45U4fT030968
Portaria n.º202104004182, de 03/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005161/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: Edinelson rodrigues lima – cPf: 698.061.522-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/arGo TrEKKiNG 1.3/Pas/automovel/9Bd358a7HlYJ94777
Portaria n.º202104004184, de 03/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005154/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: delmo da Silva Bahia – cPf: 033.255.712-04
Marca/Tipo/chassi
i/VW SPacEfoX Tl MBV/Pas/automovel/8aWPB45Z9Ka503006
Portaria n.º202104004186, de 03/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005158/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: dioclecio felipe Mota – cPf: 055.868.602-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0KG110573
Portaria n.º202104004188, de 03/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005088/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 afonso Brito Portal – cPf: 425.203.632-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132E3151025
Portaria n.º202104004190, de 03/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005153/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: Joise de Souza Barreto – cPf: 709.827.832-72
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS af/Pas/automovel/9BWdl5BZ7KP549096
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Portaria n.º202104004192, de 03/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005173/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: Evandro de Souza Paes Barreto – cPf: 158.391.762-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0KG149064
Portaria n.º202104004194, de 03/08/2021 - 
Proc n.º 42021730002897/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: Joao filho da costa Sousa – cPf: 188.395.762-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd adVENTUrE/Pas/automovel/9Bd37417dl5108285
Portaria n.º202104004196, de 03/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005160/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: ricardo ribeiro da Silva – cPf: 558.936.192-34
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE cl Ma/Pas/automovel/9BWda45U1fT018649

Protocolo: 687841
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:
PriMEira cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
Em 09/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário  n.º 18766, ProcES-
So N. 252020730000453-5 (SiMPlES NacioNal), contribuinte a r da 
SilVa EirEli, insc. Estadual nº. 15.242.372-9.
Em 09/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n. 18767, ProcES-
So N. 252020730000616-3 (SiMPlES NacioNal), contribuinte lUdicoM 
coMÉrcio dE MaTErial dE TElEcoMUNicaÇÃo E iNforMáTica EirEli, 
insc. Estadual nº. 15.347.089-5,  advogado: aNTÔNio GUilHErME l. dE 
MiraNda filHo, oaB/Pa-20.299
Em 09/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18768, ProcESSo 
N. 252020730000618-0 (SiMPlES NacioNal), contribuinte lS coMÉrcio 
dE caBoS E ProdUToS dE TElEiNforMaTica EirEli, insc. Estadual nº. 
15.244.668-0, advogado: aNToNio GUilHErME l. dE MiraNda filHo, 
oaB/Pa-20.299.
Em 09/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18663, aiNf nº 
182020510000083-0, contribuinte Jari cElUloSE, PaPEl E EMBalaGENS 
S/a, insc. Estadual nº. 15086869-3, advogado: PEdro MiraNda ro-
QUiM, oaB/SP-1738693.
Em 09/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18550, aiNf nº 
182018510000127-7, contribuinte cErPa cErVEJaria ParaENSE Sa, 
insc. Estadual nº. 15000475-3.
Em 09/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18051, aiNf nº 
012018510002174-1, contribuinte SENdaS diSTriBUidora S/a, insc. 
Estadual nº. 15521122-6,advogado: THiaGo BaTiSTa GErHardT, oaB/
Pa-17028.
Em 09/08/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18053, aiNf nº 
012018510002174-1, contribuinte SENdaS diSTriBUidora S/a, insc. 
Estadual nº. 15521122-6,advogado: THiaGo BaTiSTa GErHardT, oaB/
Pa-17028.

Protocolo: 687849

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

contrato Nº: 107/2021
objeto: contratação de ferramenta de gestão integrada de cobrança e re-
cuperação de créditos vencidos, para prover solução integrada de cobrança 
e recuperação de crédito ao Banco do Estado do Pará – BaNPará, incluindo 
fornecimento de assinaturas softwares como serviço, serviços de implanta-
ção e suporte, além de serviços de integração e treinamento, conforme es-
pecificações, exigências e condições estabelecidas no edital e seus Anexos.
Valor Total: r$-2.005.309,86 (dois milhões, cinco mil, trezentos e nove 
reais e oitenta e seis centavos)
data de assinatura: 02.08.2021
Vigência: 02.08.2021 a 01.08.2022
Pregão Eletrônico Nº 021/2021
contratado: laNliNK SolUÇÕES E coMErcialiZaÇÃo EM iNforMáTica S.a
Endereço:  SHN Quadra 02, Bloco F, Sala 1003, Edifício Executive Office 
Tower  Bairro: asa Norte
cEP:  70.702-906  Brasília/df
Telefone: (85) 3466-8000
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 687740

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo Nº: 05
contrato Nº: 077/2016
objeto do contrato: Prestação de serviços de fornecimento de solução in-
tegrada de serviços gerenciados de Segurança lógica, no modelo 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, incluindo o conjunto de 
hardware e software fornecidos em regime de comodato, necessários e 
suficientes para a prestação dos serviços.
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 040/2016
data de assinatura do aditivo: 03.08.2021
Vigência do aditivo: 12.08.2021 a 11.08.2022
objeto do aditivo: Prorrogação de prazo de vigência
fundamento legal do aditivo: art. 57, inciso ii e § 4º da lei 8.666/93
Valor Total Estimado do aditivo:
contratado: NEc laTiN aMÉrica S.a.
Endereço: av. francisco Matarazzo conj. B501 e B502 Nº 1350  Bairro: 
água Branca
cEP: 05001-100  São Paulo/SP
TElEfoNE: (11) 3151 7000
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 687826

aViso de LicitaÇÃo
.

rePUBLicaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2021
o BaNco do ESTado do Pará S.a. torna público que realizará nos termos 
da lei nº 13.303/2016 e de seu regulamento de licitações e contratos, 
licitação na modalidade pregão eletrônico para coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo 
corrETiVa E PrEVENTiVa EM PGdM (PorTaS GiraTÓriaS dETEcToraS 
dE METaiS) instaladas nas dependências do Banco do Estado do Pará, 
com fornecimento de peças e mão de obra, de acordo com as condições 
e especificações técnicas exigidas por esse tipo de atividade profissional, 
obrigando-se a contratada a realizar as tarefas constantes no Edital e seus 
anexos, disponibilizando pessoal qualificado e suficiente para atender a 
demanda de serviços indicada pelo Banco. os referidos serviços devem 
compreender: a) manutenção corretiva (chamado técnico); b) manutenção  
preventiva (semestral) para suprir as necessidades do Banpará, conforme 
condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Edital 
e seus anexos.
a sessão pública ocorrerá na seguinte data, horário e local:
daTa: 25.08.2021
Horário: 10h (horário de Brasília)
SiSTEMa dE liciTaÇÕES: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925803
o edital da licitação estará disponível a partir de 04/08/2021, podendo ser 
obtido: (i) Gratuitamente no site do BaNPará (www.banpara.b.br) e sites 
www.comprasgovernamentais.gov.br  e www.compraspara.pa.gov.br ; ou, (ii) 
Na sede do BaNPará (av. Presidente Vargas, nº 251, Ed. BaNPará – 1º an-
dar, Comércio, Belém/PA) mediante depósito identificado do valor de  R$0,25 
(vinte e cinco centavos)  por folha (conta-corrente nº 800.002-6, agência 
nº 11 do BaNPará), não reembolsável, relativos aos custos de reprodução.
Belém-Pará, 04 de agosto de 2021.
Mateus Garcia da cruz
Pregoeiro

Protocolo: 687646

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 0849 de 03 de aGosto 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 2021/745630.
rESolVE:
loTar, a servidora raQUEl criSoToMo SaMPaio, cedida da fHcGV, ma-
trícula n° 54187830/1, cargo TÉcNico dE ENfErMaGEM, no 2º cENTro 
rEGioNal dE SaÚdE – SaNTa iZaBEl do Pará.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
03.08.2021.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 688018
Portaria N° 0635 de 02 de aGosto de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/818963.
r E S o l V E:
dESiGNar, sem ônus para a administração pública, a servidora ElKE Ma-
ria NoGUEira dE aBrEU, matrícula nº 5883130/3, para responder pelo 
departamento de controle de Endemias – dcE/dVS/SESPa, no período de 
02.08.2021 a 06.08.2021, em substituição a titular adriaNa SoUSa Ta-
PaJÓS, matrícula nº 57220667/4, que se encontra em viagem a trabalho.



16  diário oficial Nº 34.658 Quarta-feira, 04 DE AGOSTO DE 2021

Portaria N° 0636 de 02 de aGosto de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/830838.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora aNa alicE GoMES da SilVa coSTa, matrícula nº 
57193983/1, lotada na diViSÃo dE coNTrolE dE carGoS para respon-
der pelo cargo comissionado de cHEfE da diViSÃo dE coNTrolE dE 
carGoS/ daS-3, no período de 02.08.2021 a 31.08.2021, em substituição 
ao titular dEUZENEi MoUra dE oliVEira, matrícula nº 54192835/1, que 
se encontra em gozo de férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
02.08.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 687817

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: MarTHYNiaNo PaTricio aSSUNÇÃo NETTo
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 03.08.2021/29.01.2022.
ato: coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMEN-
To do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica EdiTada doE Nº 
34.448 dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: VEralda ValENTE VaScoNcEloS
cargo do Servidor: TÉcNico EM PaToloGia clÍNica
Vigência: 05.08.2021/31.01.2022.
ato: coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMEN-
To do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica EdiTada doE Nº 
34.448 dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 688050

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº.054/2019
ParTES: SESPa E a EMPrESa HZ-coMÉrcio, locaÇÃo E PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE aGÊNciaS dE PaSSaGENS E TUriSMo lTda-EPP.
do oBJETo: o presente instrumento tem por objetivo prorrogar o prazo de 
vigência do contrato nº.54/2019.
da ViGÊNcia: fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 54/2019, 
por mais 12 (doze) meses, a contar de 30/09/2021 a 29/09/2022.
do Valor: o valor do presente Termo de contrato é de r$7.935.574,95 
(sete milhões novecentos e trinta e cinco quinhentos e setenta e quatro 
reais e noventa e cinco centavos) anuais.
da doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional Programática: 8290,  Elemento 
de despesa: 339033 e fonte de recurso: 0103006359 para fazer frente a 
presente despesa.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas previstas no con-
trato nº 54/2019.
data da assinatura: 02/08/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 687749

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico Nº 079/sesPa/2021
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, co-
munica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônica do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medi-
camentos de Saúde Mental para atender aos pacientes da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública do Pará – SESPa no período de 12 (doze) meses.
daTa da aBErTUra: 17/08/2021.
Horário: 09h:00min. (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgoverna-
mentais.gov.br – UaSG: 925856.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8874
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
foNTE: 0103
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br  ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o pregoei-
ro responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 04 de agosto de 2021.
JaNaiNa ViEira
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 686972

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 036/sesPa/2021
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de seu Pregoeiro, co-
munica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de Medicamentos do componente Especializado de as-
sistência farmacêutica (cEaf) através de Sistema de registro de Preços 
(SrP), para atender aos pacientes da Secretaria de Estado de Saúde Pú-
blica do Pará – SESPa.
daTa da aBErTUra: 16/08/2021.
Horário: 09h:00min. (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgoverna-
mentais.gov.br – UaSG: 925856.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30
foNTE: 0103001381
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br  ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o pregoei-
ro responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 04 de agosto de 2021.
diMiTrY cHaVES NEGrÃo
PrEGoEiro/cPl/SESPa

Protocolo: 687561

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 991 de 02 de aGosto 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 disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2021/835476.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora EMilia dE NaZarE cardoSo al-
VES, ocupante do cargo de chefe da divisão de Execução financeira, id. 
funcional nº 2017504/4, lo tada na divisão de Execução financeira, a con-
tar de 19/07/2021, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do faleci-
mento de sua genitora.
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 02/08/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 687528
1º terMo de rerratiFicaÇÃo ao 10º terMo aditiVo 
ao coNVÊNio N° 06/2019
Processo N° 2020/401973
DO OBJETO DA RERRATIFICAÇÃO: O presente Termo tem por finalidade 
Retificar a CLÁUSULA QUARTA – DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS do 10º 
TErMo adiTiVo ao coNVÊNio N° 06/2019, da seguinte forma:
onde se lê:
cLÁUsULa QUarta – da aPLicaÇÃo dos recUrsos
o recurso deverá ser aplicado para custeio em conformidade com o Plano 
de Trabalho, cronograma de execução e plano de aplicação, apresentado 
pela convenente, que é parte integrante do presente Termo aditivo, sen-
do vedada a aplicação de recursos oriundos de emendas parlamentares 
individuais para pagamento de pessoal e encargos sociais, nos termos da 
legislação vigente.
Leia-se:
cLÁUsULa QUarta – da aPLicaÇÃo dos recUrsos
4.1. o recurso deverá ser aplicado para custeio em conformidade com o 
Plano de Trabalho, cronograma de execução e plano de aplicação, apresen-
tado pela convenente, que é parte integrante do presente Termo aditivo, 
sendo vedada a aplicação de recursos oriundos de emendas parlamentares 
individuais para pagamento de pessoal e encargos sociais, nos termos da 
legislação vigente.
4.2. obedecendo a PorTaria Nº 488 GM/MS, de 23 de março de 2020, 
em seu cronograma de execução e Plano de aplicação, das metas a serem 
avaliada:
4.2.1. Metas: Qualitativas de Qualidade da Gestão e Processo de Seguran-
ça do Paciente;

Tipo ind. de avaliação METa TENdENcia foNTE PoNTUaÇÃo

Humanização % de ambiência 
humanizada

disponibilização de pol-
trona/acompanhantes em 
100% dos leitos/gestan-
tes,puérperas, crianças 

e idosos.

> Enfermaria

100 = 3
<100 a 85 = 2
<85 a 50 =1

< 50 = 0

controle Social

Número  de 
relatórios técnicos e 
administrativos das 
ações e serviços de 
saúde apresentados 

ao cMS

1 relatório apresentado 
ao conselho municipal 
de Saúde (cMS) por 

quadrimestre

  >

ata de
reunião do 
conselho 

Municipal de 
Saúde

Sim = 2
  Não = 0

Geral Gestão

Percentual de co-
missões assessoras 

em permanente 
funcionamento

100% das comissões 
funcionando  >

relatórios 
Mensais das 
comissões

 100 = 3
<100 a75 = 2
<75 a 50 = 1
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regulação

Percentua de interna-
ções Hospitalares 

com
acesso regulado

100% > 

Nucleo interno 
de regulação/

relatório
SEr

≥ 100 = 3
 <100 a 85 =2

 < 85 = 0

 
Percentual de 

internações em Uci 
Neonatal c/ acesso 

regulado

85% > 

Nucleo interno 
de regulação/

relatório
SEr

≥ 85 = 1
< 85 = 0

regulação
Percentual de consul-
tas Especializadas c/ 

acesso regulado
100% > 

Nucleo interno 
de regulação/

relatório
SEr

≥ 100 = 3
<100 a 85 =2

< 85 = 0

regulação
Percentual de Exa-

mes Especializados c/ 
acesso regulado

100% > 

Nucleo interno 
de regulação/

relatório
SEr

≥ 100 = 3
<100 a 85 =2

< 85 = 0

regulação
frequência de

atualização do cNES. Mensal - ScNES Sim = 2
Não = 0

regulação

funcionamento 
regular de Núcleo 

interno/regulação. Mensal - relatório SEr Sim = 3
Não = 0

regulação

frequência de 
alimentação regular 
da agenda de proc.

no SiSrEG.

alimentação no SiSrEG 
até dia 10 do mês anterior 

ao atendimento.
< SiSrEG Sim = 3

Não = 0

investigação
de Óbitos

Proporção de óbitos 
maternos e neonatais 

investigados 100% > 

relatório 
comissão de 

óbitos

≥ 100 = 3
<100 a 65 =2
< 65 a 50 = 1

< 50 = 0

Segurança do 
paciente

os nove certos na se-
gurança do paciente 
na administraçao de 

medicamentos
95% > 

Núcleo de 
segurança do 

paciente

95 = 3
<95 a75 = 2
<75 a 50 = 1

Segurança do 
paciente

as Seis metas 
internacionais para 

a segurança do 
paciente

95% > 

Núcleo de 
segurança do 

paciente

95 = 3
<95 a75 = 2
<75 a 50 = 1

4.2.2. Plano de aplicação;

9 – Natureza da 
despesa 10 – Especificação 11 – concedente 12 – Proponente

13 – Subtotal Por 
Natureza de Gasto 

(Em r$ 1,00)

     

 Gases Medicinais    

 Gêneros alimentícios    

 Material de consumo    

 Material e medicamento Hospitalar    

 Material laboratorial    

 Material de higiene e limpeza    

 Material de Expediente    

 Serviços de Utilidade Pública    

 Serviços de Terceiros – PJ    

 Serviços Profissionais – PJ    

     

     

     

     

 Subtotal desta categoria Econômica     1.000.000,00

 capital    

 construção Nova    

 conclusão    

 ampliação    

 Equipamento e Material Permanente    

 Subtotal desta categoria Econômica    

 14 – ToTaiS dos valores das despesas 
correntes e de capital   1.000.000,00

 referentes à concedente e ao proponente    

data da assinatura: 03/08/2021
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
coNVENENTE: HoSPiTal SaNTo aNToNio Maria Zaccaria

Protocolo: 687715

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

Nº do coNtrato: 12/LaceN/2021
ModalidadE dE liciTaÇÃo: PrEGÃo ElETrÔNico 12/lacEN/2021
coNTraTada: loUSada E oliVEira lTda
cNPJ: 06.830.363/0001-30
oBJETo: aquisição de Meio de cultura ogawa para atender as necessida-
des deste lacEN-Pa.
ViGÊNcia: 21/07/2021 à 21/07/2022.
Valor: r$ 71.400,00
data da assinatura:  21/07/2021
ordENador rESPoNSáVEl: alBErTo SiMÕES JorGE JUNior

Protocolo: 687660

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato
Termo aditivo n°: 2
data da assinatura: 02/08/2021
Valor: r$ 126.720,00 (cENTo E ViNTE E SEiS Mil SETEcENToS E ViNTE rEaiS)
Vigência: 02/08/2021 à 02/08/2022
Classificação do Objeto: Serviços
Justificativa: Prorrogar a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) 
meses, para a locação de imóvel destinado ao caPS GrÃo Pará.
contrato: 17
Exercício: 2019
orçamento
Programa de Trabalho: 908288
Natureza da despesa: 3390-36
fonte do recurso: 0103
origem do recurso: Estadual
contratado: ciro da coSTa alVES
Endereço: rua dos Tamoios, nº 1342 Batista campos, Belém-Pa cEP: 
66025-540
ordenador: Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
Marco aNToNio rodUiGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 687641

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  2ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 004 de 02 de aGosto de 2021
o diretor do 2° centro regional de Saúde, usando de suas atribuições, 
delegadas através da Portaria n°. 1.444/ 06.02.2019, publicada no doE 
n°. 33.799/07.02.2019. E considerando o teor do PaE nº 2021/705812.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei n°. 5.810/ 24.01.1994,  ao  
servidor VaNdir JoSÉ cHaGaS da foNSEca, matrícula 221325/2, car-
go de Enfermeiro, regime Jurídico de Estatutário Não Estável, lotado no 
centro de Saúde de São caetano de odivelas, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio correspondente ao triênio de 18.03.2014 a 17.03.2017.
 aUToriZar, que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.09.2021 a 30.10.2021, no total de 60 sessenta) dias.
PUBliQUE-SE,  rEGiSTra-SE E cUMPra-SE.
2° centro regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
em: 02.08.2021
carlos Marió de Brito Kato
diretor do 2º centro regional de Saúde
Portaria N° 005 de 02 de aGosto de 2021
o diretor do 2° centro regional de Saúde, usando de suas atribuições, 
delegadas através da Portaria n°. 1.444/ 06.02.2019, publicada no doE 
n°. 33.799/07.02.2019. E considerando o teor do PaE nº 2021/549158.
 rESolVE:
dETErMiNar de comum acordo, que a servidora HErMiTa Maria 
rodriGUES dE caMPoS, matrícula 5281814/1, ocupante do cargo de 
agente administrativo, regime Jurídico Estatutário Efetivo, lotada no 
centro de Saúde de São caetano de odivelas, goze de licença Prêmio, 
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que lhe foi concedida através da PorTaria Nº 009 de 19/03/2015, 
correspondente ao triênio de 25/10/2011 a 24/10/2014, no período de 
01/09/2021 a 30/09/2021, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
2° centro regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública, 
em: 02.08.2021.
carlos Marió de Brito Kato
diretor do 2º centro regional de Saúde

Protocolo: 687858

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 532 de diária de 03/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar acompanhamento in loco das investigações de óbitos 
prioritários como: MaTErNo,Mif,iNfaNTil E fETal, com a inserção das 
investigações dos óbitos na página federal e no sistema local para o alcan-
ce de metas pactuadas de 95% de bem definida nos anos de 2019 ao 1º 
semestre de 2021.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Maracanã/Marapanim – Pa- Brasil/ Período: 16,17,18 e 19 
/08/2021. Nº de diárias: quatro meias diárias.
Servidora: Maria Nilcirene Pereira | cPf: 330.060.082-00 |  Matrícula:  
5231060 | cargo:  agente de Portaria.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 687542
Portaria Nº 533 de diária de 03/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar acompanhamento in loco das investigações de óbitos 
prioritários como: MaTErNo,Mif,iNfaNTil E fETal, com a inserção das 
investigações dos óbitos na página federal e no sistema local para o alcan-
ce de metas pactuadas de 95% de bem definida nos anos de 2019 ao 1º 
semestre de 2021.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São João da Ponta – Pa- Brasil/ Período: 20 e 23 /08/2021. Nº de 
diárias: duas meias diárias.
Servidora: Maria Nilcirene Pereira | cPf: 330.060.082-00 |  Matrícula:  
5231060 | cargo:  agente de Portaria.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 687544
Portaria Nº 534 de diária de 03/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar acompanhamento in loco das investigações de óbitos 
prioritários como: MaTErNo,Mif,iNfaNTil E fETal, com a inserção das 
investigações dos óbitos na página federal e no sistema local para o alcan-
ce de metas pactuadas de 95% de bem definida nos anos de 2019 ao 1º 
semestre de 2021.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São domingos do capim– Pa- Brasil/ Período: 24 e 25 /08/2021. 
Nº de diárias: duas meias diárias.
Servidora: Maria Nilcirene Pereira | cPf: 330.060.082-00 |  Matrícula:  
5231060 | cargo:  agente de Portaria.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 687547
Portaria Nº 535 de diária de 03/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora Nilcirene para realizar acompanhamento in 
loco das investigações de óbitos prioritários como: MaTErNo, Mif, iNfaN-
Til E fETal com a inserção dos óbitos na página federal e no sistema local 
para o alcance de metas pactuadas de 95% de bem definida nos anos de 
2019 ao 1º semestre de 2021.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: – Maracanã-Pa, Brasil.
Período: 16 e 17/08/2021. Nº de diárias: duas meias diárias.
Servidor: cícero alves ferreira
Matrícula: 0478954
cPf: 108.102.502-68
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 687567
Portaria Nº 536 de diária de 03/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora Nilcirene para realizar acompanhamento in 
loco das investigações de óbitos prioritários como: MaTErNo, Mif, iNfaN-
Til E fETal com a inserção dos óbitos na página federal e no sistema  local 
para o alcance de metas pactuadas de 95% de bem definida nos anos de 

2019 ao 1º semestre de 2021.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: – Marapanim- Pa- Brasil.
Período: 18 e 19/08/2021. Nº de diárias: duas meias diárias.
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues
Matrícula: 57205648-1
cPf: 689.018.952-34
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 687569
Portaria Nº 537 de diária de 03/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora Nilcirene para realizar acompanhamento in 
loco das investigações de óbitos prioritários como: MaTErNo, Mif, iNfaN-
Til E fETal com a inserção dos óbitos na página federal e no sistema local 
para o alcance de metas pactuadas de 95% de bem definida nos anos de 
2019 ao 1º semestre de 2021.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: – São João da Ponta- Pa- Brasil.
Período: 20 e 23/08/2021. Nº de diárias: duas meias diárias.
Servidor: Edmilson alves cavalcante filho
Matrícula: 0503399
cPf: 218.055.632-20
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 687571
Portaria Nº 538 de diária de 03/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora Nilcirene para realizar acompanhamento in 
loco das investigações de óbitos prioritários como: MaTErNo, Mif, iNfaN-
Til E fETal com a inserção dos óbitos na página federal e no sistema  local 
para o alcance de metas pactuadas de 95% de bem definida nos anos de 
2019 ao 1º semestre de 2021.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: – São domingos do capim- Pa- Brasil.
Período: 24 e 25/08/2021. Nº de diárias: duas meias diárias.
Servidor: Benedito José de lima da Silva
Matrícula: 5705304
cPf: 233.862.232-49
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 687574

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria N.º 159/2021 de 27 de JULHo de 2021
a dirETora do 8° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, conforme atri-
buições que lhe são conferidas pela Portaria Nº. 285/2021-ccG de 17 de 
Fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.495 de 18 
de fevereiro de 2021 e em cumprimento às normas constitucionais vigen-
tes que lhe confere o cargo,
coNSidEraNdo a exigência da lei federal nº 10.520/2002, o dispositivo 
no artigo 5º, inciso ii da lei Estadual
nº 2.069/2006.
rESolVE:
i- Nomear como pregoeiro o servidor JoSÉ Maria fErrEira SErrÃo - 
Matrícula: 94218/2, para realização dos processos licitatórios no âmbito 
do 8ºcrS/SESPa.
ii - designar os servidores Manoel antônio Gomes Sanches e rodrigo ri-
cardo da Silva Pereira, para compor a equipe de apoio conforme as neces-
sidades e indicação do Pregoeiro.
iii- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE da dirEÇÃo do 8º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa
aNa ÂNGEla fialHo fÉliX
diretora do 8º crS/BrEVES
Portaria nº. 285/2021-ccG

Protocolo: 687727

.

.

errata
.

errata da Portaria de diÁria Nº 153 de 14 de JULHo de 2021 
PUBLicada No doe 34.642 eM 16.07.2021 - Protocolo: 681177
onde se lê: origem: BrEVES/Pá - MElGaÇo/Pa.
Leia-se: origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 687786
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria de desiGNar N°45 de 2021 de 03 de aGosto de 2021.
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, usando das 
atribuições legais,
coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal de contrato a servidora Waldemarina Barros Sousa, 
Matricula 5160987/1, celebrado com a empresa Picanço comércio e Servi-
ços que tem como objeto:
o presente Termo de referência tem por objeto, a aquisição de MaTErial 
dE coNSUMo (iNSUMoS), que visa o atendimento dos usuários do SUS, 
por parte do Serviço Social do 9º crS, os quais deram entrada por via ju-
dicial, originando a Notícia de fato nº 002779-031/2020 (dilToN MoUra 
dE alMEida), e antecipação de Tutela nº 0805945- 14.2020.8.14.0051 
(lEoNardo airES do NaSciMENTo), por um período de 6 meses, de 
acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I que 
integra o Termo de referência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9°crS.

Protocolo: 687885

diÁria
.

Portaria Nº 211 de 29 de Julho 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar capacitação no referi-
do município nos programas VSPEa –Vigilância em Saúde de populações 
Expostas a agrotóxicos e ViGiSSolo- Vigilância em Saúde de Populações 
Expostas a Solo contaminado, visando fortalecimento de implantação das 
ações deste 9ºcrS.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Óbidos/ Pa – Brasil
Período: 23/08/2021 à 27/08/2021 N° de diária: 4,5 (quatro diárias e 
meia)
Servidor:
Pedro alves Bezerra
cPf: 050.784.662-15
Matrícula: 1115621
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 687650
Portaria Nº210 de 29 de Julho de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo:  capacitar os servidores da vigilância ambiental daquele municí-
pio nos programas VSPEa –Vigilância em Saúde de populações Expostas a 
agrotóxicos e ViGiSSolo- Vigilância em Saúde de Populações Expostas a 
Solo contaminado, visando fortalecimento de implantação das ações deste 
9ºcrS.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Óbidos/ Pa – Brasil
Período: 23/08/2021 a 27/08/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidores:
Marli Miranda
cPf: 206.352.062-34
Matrícula: 5901499/1
cargo: Técnico de Enfermagem
alberto Soares da Silva
cPf: 267.477.232-87
Matrícula: 0478194
cargo: agente de Saúde
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 687627

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de eMPeNHo
NÚMero da Nota de eMPeNHo: 2021Ne00692
Processo Nº: 2021 / 200888
oBJETo: o presente Termo de referência tem por objeto, a aquisição de 
MaTErial dE coNSUMo (iNSUMoS), que visa o atendimento dos usuá-
rios do SUS, por parte do Serviço Social do 9º crS, os quais deram en-
trada por via judicial, originando a Notícia de fato nº 002779- 031/2020 
(dilToN MoUra dE alMEida), e antecipação de Tutela nº 0805945- 
14.2020.8.14.0051 (lEoNardo airES do NaSciMENTo), por um período 
de 6 meses, de acordo com as especificações e quantidades constantes no 
anexo i que integra o Termo de referência.
coNTraTaNTE: 9º centro regional de Saúde da Secretaria de Saúde Pú-
blica do Estado do Pará - 9ºcrS/SESPa. cNPJ N°: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: Picanço comércio e Serviços cNPJ: 38.059.066/0001-20
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo ii.

Valor: r$ 14.955,00 (Quatorze Mil Novecentos e cinquenta e cinco reais)
ViGÊNcia: 22/07/2021 a 21/01/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908288
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30
foNTE: 0103000000
foro: Santarém
daTa da aSSiNaTUra: 22 / 07 / 2021
ENdErEÇo do coNTraTado: rUa caSTElo BraNco 500 / MararU / 
SaNTarEM / Pa / 68050-110
Santarém (Pa), 03 de agosto de 2021.
aliNE Nair liBEral cUNHa dirETora dE cENTro rEGioNal

Protocolo: 687861

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 387 de 03 de agosto de 2021
Nome: Jucirema de Souza Gomes.
cargo: diretora do 12ºcrS/SESPa.
Matrícula/Siape: 5146453-6.
cPf: 282.418.512-00.
Nome: Whatina leite de Souza.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57198909-2.
cPf: 380.612.872-34.
Período: 18 a 20.08.2021.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: rio Maria.
objetivo: organizar, coordenar e apoiar a realização da reunião da cir 
araguaia.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 687755
Portaria Nº 388 de 03 de agosto de 2021
Nome: João Wanderley Silva oliveira.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 498903.
cPf: 234.667.902-04.
Nome: ássima  dos remédios.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 1104374.
cPf: 392.456.912-68.
Período: 18 a 20.08.2021.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: rio Maria.
objetivo: organizar, coordenar e apoiar a realização da reunião da cir 
araguaia.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 687756
Portaria Nº 389 de 03 de agosto de 2021
Nome: Jeniel dos Santos rocha.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504691.
cPf: 234.711.072-15.
Nome: ruy carlindo Pereira Santos.
cargo: laboratorista.
Matrícula/Siape: 0498732.
cPf: 076.500.862.91.
Período: 16 a 20.08.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: cumaru do Norte e Santa Maria das Barreiras.
objetivo: realizar supervisão no campo da leishmaniose Visceral america-
na e lab. de lTa e malária.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 687757

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

errata
.

No eXtrato PUBLicado No diÁrio oFiciaL de Nº 34.657, 03 de 
aGosto de 2021 que autoriza o afastamento por motivo de casamento 
a servidora Marcia NoVaiS dE alMEida, PorTaria Nº 521/2021 – GaB/
dG/Hol.
oNde se LÊ:
autorizar o afastamento por motivo de casamento da servidora Marcia 
NoVaiS dE alMEida, matricula nº 54193839/6



20  diário oficial Nº 34.658 Quarta-feira, 04 DE AGOSTO DE 2021

Leia se:
autorizar o afastamento por motivo de casamento da servidora Marcia 
NoVaiS dE alMEida, matricula nº 57230501/1

Protocolo: 687780

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão Eletrônico N°083/2021 – Hol
objeto: aquisição de dois suportes (holder) móveis para cassetes digitali-
zadores computadorizados de imagens radiológicas (cr digital)
data da abertura:17/08/2021 Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 03 de agosto de 2021
Suzana Keth Paiva andrade cPl-Hol

Protocolo: 688020
aViso de LicitaÇÃo 
Pregão Eletrônico N°111/2021 – Hol
objeto: aQUiSiÇÃo e iNSTalaÇÃo dE corTiNa EM ViNil, laVáVEl, 
coMPoSTa dE TEla SUPErior coNfEccioNada EM NYloN BraNco, 
acoMPaNHada dE ilHoSES
data da abertura:17/08/2021
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 03 de agosto de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 687967
aViso de LicitaÇÃo
Pregão Eletrônico N°101/2021 – Hol
objeto: aQUiSiÇÃo dE aParElHo dE flUXo rESPiraTÓrio, TiPo BiPaP
data da abertura:16/08/2021 Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 03 de  agosto de 2021
Suzana Keth Paiva andrade cPl-Hol

Protocolo: 687939
aViso de LicitaÇÃo 
Pregão Eletrônico N°100/2021 – Hol
objeto: contratação de empresa especializada em serviços na área de 
Supervisão de Proteção radiológica em Medicina Nuclear para o serviço de 
radioisotopia clinica (Serviço de Medicina Nuclear) do Hospital ophir loyola
data da abertura: 16/08/2021
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 03 de agosto de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 687924

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Publicações das 2021Ne01009 e 2021Ne01010 - HoL
resolve:
Tornar sem efeito a publicações do Protocolo 676664 e 676667, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.630 de 07/07/2021, que trata de Instru-
mento Substitutivo de contrato - Hol publicadas em duplicidades, referen-
te às empresas: ProMEfarMa rEPrESENTaÇÃo coMÉrcio lTda E a. J. 
coMÉrcio aTacadiSTa dE MEdicaMENTo E ProdUToS HoSPiTalarES.
Belém, 03 de agosto de 2021
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 687670

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne01393
Valor: r$ 256.568,00
data de Emissão: 29/07/2021
Processo nº 2020/280129
origem: Pregão Eletrônico nº 064/2021
objeto: aquisição de Insumos, a fim de abastecer o setor de Imunologia 
do centro de análises clínicas/Hol com o fornecimento de aparelhos em 
comodato.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: diaGNocEl coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda.
cNPJ: 01.490.595/0001-73
ordENador dE dESPESa: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 687694

Portaria Nº 509/2021 - GaB/dG/HoL
dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições le-
gais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no 
doE nº 34.461 de 15/01/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa), resolve:
art. 1º. designar VicTor riKEr loBaTo, farmacêutico do quadro de pes-
soal ativo do Hol, matrícula funcional nº 5890710/1 e Maria EdiTE fE-
licio fEliX, recepcionista do quadro de pessoal ativo do Hol, matrícula 
funcional nº 5087538/1 para, sob a presidência do primeiro, constituírem 
comissão de Sindicância administrativa investigatória para apurar reali-
zação da despesa sem cobertura contratual, bem como os atos e fatos 
conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos descritas no Processo 
nº 2021/730393 de 05/07/2021.
art. 2º. Estabelecer o prazo de 30 dias para a conclusão dos trabalhos da 
referida comissão.
Art. 3º. Os servidores nomeados através desta portaria ficam cientes que 
em caso de não conclusão dos trabalhos no prazo legal, injustificadamente, 
estarão sujeitos as penalidades elencadas no art. 183 do rJU/Pa.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Em, 27 de julho de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 687680
Portaria Nº 524/2021-GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/801707 de 
22/07/2021.
rESolVE:
rEVoGar a contar de 01/07/2021 a PorTaria Nº 435/2015-GaB/dG/
Hol, que designou a servidora EliSaBEl laVarEda do NaSciMENTo, 
Matrícula nº 5088461/1, Enfermeira, pertencente ao Quadro de Pessoal 
ativo do Hol, para exercer a função de assessora da Superintendência do 
instituto de oncologia- Sio deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 02 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 687576
Portaria Nº 525/2021-GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/801707 de 
22/07/2021.
rESolVE:
dESiGNar a partir de 01/07/2021, a servidora EliSaBEl laVarEda do 
NaSciMENTo, Enfermeiro, matrícula nº 5088461/2, pertencente ao Qua-
dro de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde do Pará- SESPa, redistri-
buída para o Hol, para exercer a função de assessora da Superintendência 
do instituto de oncologia- Sio deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 02 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 687577
Portaria Nº 529/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o casamento do servidor, que se deu na data de 16 de 
junho de 2021 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, da lei nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de casamento do servidor NaYaN lE-
oNardo SoUSa loPES, matricula nº 5957826/1, ocupante do cargo fi-
sioterapeuta, lotado na divisão de fisioterapia (cTi), a contar de 16 a 23 
de junho de 2021, conforme certidão de casamento nº 065656 01 55 2021 
3 00026 096 0007596 02, no processo n° 2021/639866 de 15/06/2021.
dÊ - SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HoSPiTal oP Hir loYola,
Em, 03 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 687804
Portaria Nº 528/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o casamento da servidora, que se deu na data de 28 de 
maio de 2021 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, da lei nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de casamento da servidora VaNUZa 
caValcaNTE, matricula nº 57196703/2, ocupante do cargo Técnico de En-
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fermagem, lotada no centro de Neuro cirurgia, a contar de 28 de maio a 04 
de junho de 2021, conforme certidão de casamento nº 068536 01 55 2021 
2 00191 136 0075918 11, no processo n° 2021/523945 de 17/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HoSPiTal oP Hir loYola,
Em, 03 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 687806
Portaria Nº 530/2021 – GaB/dG/HoL
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o disposto do art. 72, inciso iii, da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2021/729999;
rESolVE:
i – autorizar o afastamento da servidora NaTali fErrEira da SilVa coS-
Ta, ocupante da função de Técnico de Enfermagem, matricula 5901933/1, 
a contar de 30/06/2021, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do 
falecimento de Maria da coNcEiÇÃo fErrEira da SilVa (Mãe) sem 
prejuízo de sua remuneração.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 30/06/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Belém, 03 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 687802

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 638/2021/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 E - protocolo nº 2019/600103
rESolVE:
SUBSTITUIR o fiscal do Contrato nº 097/2020/FSCMP, passando a ser 
fiscal a servidora Sra. MariaNa SarKiS MUllEr da SilVa, farmacêu-
tica-crf 2910, Gerente do laboratório/GlaB, matrícula nº 5958456/1, 
email - mariana.silva@santacasa.pa.gov.br, Telefone: 4009-2292, em subs-
tituição a servidora Sra. aNdrEia Maria dE oliVEira MoUra, matricula: 
57193030, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de ser-
viços de diagnósticos laboratoriais de análises clínicas, anatomia patológica e 
citopatologia, para atender aos pacientes internados e do ambulatório
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 23 de julho de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 687791

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 115/2021
Exercício: 2021
objeto: iNSTrUMENTo adMiNiSTraTiVo Para coNTraTaÇÃo dE PES-
Soa JUrÍdica ESPEcialiZada Para a EXEcUÇÃo dE oBraS E rEforMa, 
Para adEQUaÇÃo E rESTaUraÇÃo do coMPlEXo cENTENário fUNda-
ÇÃo SaNTa caSa: PrÉdio cENTENário - BlocoS 15 a 21: PaViMENTo 
SUPErior; Bloco 23: ENfErMaria GorETH E PaViMENTo SUPErior E 
BlocoS 32 E 33: ENfErMaria SÃo PaUlo E SaNTa Maria.
Valor: r$ 13.593.766,79
data de assinatura: 03/08/2021
Vigência: 03/08/2021 a 03/08/2022
coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 001/2020/fScMP-E-ProTocolo Nº 
2019/424838
orçamento: funcionais Programáticas: 10.302.1427.8289; fontes de re-
cursos: 0301008850; Elemento de despesa: 449039;
contratado: TEN TaVarES ENErGia E coNSTrUTora EirEli
cNPJ/Mf n.º 08.458.916/0001-00
Endereço: Trav. Timbó, 1021, Marco, Belém/Pa, cEP: 66.083-048
Telefone: 9132440798
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 687933

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 3
contrato nº 187/2020
data assinatura: 30/07/2021
E-Protocolo nº 2020/68558
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação de pra-
zo estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendido 
de 02/08/2021 a 01/08/2022, com fulcro no artigo 57, ii, da lei federal 
n.º 8.666/93, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de Portaria e recepção, para atuarem nas depen-
dências da fundação Santa casa de Misericórdia do Pará (Unidade almir 
Gabriel e centenário).
orçamento: funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288 e 
10.122.1297.8338; fontes: 0269, 0103006361, 0669 e seus respectivos 
superávits; Elemento de despesa: 339037.
contratada: NorTE SErViÇoS dE MÃo dE oBra EirEli, cNPJ nº 
14.991.257/0001-67
Endereço: Vila armando furtado, 33, Bairro do Marco, Belém/Pa, 
cEP: 66087-240, telefone: (91) 3038-5866
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScM

Protocolo: 688060
termo aditivo: 4
contrato nº 097/2020
data assinatura: 09/07/2021
E-Protocolo nº 2019/600103
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a SUBSTITUIÇÃO DO 
FISCAL do Contrato supramencionado, passando a ser fiscal a servidora 
Sra. MariaNa SarKiS MUllEr da SilVa, farmacêutica-crf 2910, Gerente 
do laboratório/GlaB, matrícula nº 5958456/1, em substituição a servido-
ra Sra. aNdrEia Maria dE oliVEira MoUra, matricula: 57193030, cujo 
objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de diag-
nósticos laboratoriais de análises clínicas, anatomia patológica e citopato-
logia, para atender aos pacientes internados e do ambulatório.
contratada: laBoraTÓrio r f VaScoNcEloS lTda, cNPJ nº 
07.320.965/0001-00
Endereço: Travessa rui Barbosa, nº1170, Bairro de Nazaré, Belém/Pa, 
cEP: 66.035-220, Telefone: (91) 3181-0037
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScM

Protocolo: 687790

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico Nº 035/2021
Às 10:38 horas do dia 02 de agosto de 2021, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
535554/2021, Pregão nº 35/2021.
- Empresa vencedora: STEriS SolUTioNS do BraSil iMPorTacao E co-
MErcialiZacao.
cNPJ 59.233.783/0004-49
item 02
Valor Global: r$ 209.833,30
itens fracassados: 1 e 3.
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPl/fScMP

Protocolo: 687652
resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2021
Às 10:32 horas do dia 02 de agosto de 2021, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
377550/2021, Pregão nº 28/2021.
- Empresa vencedora: MEdPEJ - EQUiPaMENToS MEdicoS lTda.
cNPJ 03.155.958/0001-40
item 01
Valor Global: r$ 756.000,00
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPl/fScMP

Protocolo: 687643
resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico srP 004/2021
Às 14:25 horas do dia 19 de julho de 2021, após constatada a regula-
ridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
823822/2020, Pregão SrP nº 004/2021.
- Empresa vencedora: iBf iNdUSTria BraSilEira dE filMES S/a - 
cNPJ 33.255.787/0001-91
GrUPo 1
Valor Global: r$ 470.594,00
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPl/fScMP

Protocolo: 687633

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 2
data de assinatura: 03/08/2021
Justificativa: Inclusão da disponibilidade orçamentária nas Fontes de Re-
cursos 0149009308 e 0149009280
PaE nº 2021/359774 - contrato nº 045/2021/fScMP-
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PE SrP Nº 041/2021/fScMP
contratada: BraSfarMa coMÉrcio dE MEdicaMENToS lTda
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 687795

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 073/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 025/2021 
- fScMP, Processo nº 308712/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 19/07/2021
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS”, para suprir a ne-
cessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Termo 
de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 26/07/2021 a 
26/07/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

 NorTH diSTriBUidora dE ProdUToS MÉdicoS E HoSPiTalarES lTda ,rua antõnio Everdosa 
N°632 , cEP:66.085.752,Telefone:(91)3349-2455/98513-8348, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº34.175.735/0001-

78, e-mail:comercial@mvlicitacoes.com.

item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ UNid Valor unitário Valor Total

11

aMiodaroNa cloridraTo 
50MG/Ml, SolUÇÃo 
iNJETáVEl, aMPola 

coM 3Ml. EMBalaGEM: 
caiXa c/50aMP. rEGiSTro 
aNViSa: 1004102060019. 
EXclUSiVo ME EPP MEi

NoVafarMa 5.000/ 
aMPola 1,97 9.850,00

22

cETorolaco, TroMETa-
Mol 30 MG/Ml. SolUÇÃo 

iNJETáVEl, aMPola 1 
Ml. EMBalaGEM: caiXa 

c/10aMP. rEGiSTro 
aNViSa: 1049712860116. 
EXclUSiVo ME EPP MEi

UNiÃo QUÍMica 9.250/ 
aMPola 3,08 28.490,00

49

HEPariNa SÓdica 5000Ui/
Ml SolUÇÃo iNJETáVEl, 
fraSco- aMPola coM 

5Ml. EMBalaGEM: caiXa 
c/50aMP.rEGiSTro aNVi-

Sa: 1004301240017. aMPla 
coNcorrÊNcia

EUrfarMa 15.000/ 
aMPola 27,00 405.000,00

50

lidocaiNa cloridraTo 
20MG/Ml + EPi-NEfriNa 

0,005MG/Ml, fraSco 
aMPola coM 20 Ml. 
EMBalaGEM: caiXa 

c/1fra. rEGiSTro aNViSa: 
1004102190011. EXclUSi-

Vo ME EPP MEi

criSTalia 10.500/ 
aMPola 5,14 53.970,00

Valor GloBal: r$ 497.310,00

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 687559

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 077/2021/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 025/2021 
- fScMP, Processo nº308712/2021, homologado pelo ordenador de despe-
sa, em 19/07/2021
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual “aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS”, para suprir a ne-
cessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Termo 
de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 26/07/2021 a 
26/07/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

UNiÃo QUÍMica farMacÊUTica NacioNal S/a, com sede matriz em Embu-Guaçu/SP, em rua cel. luiz Tenório de 
Brito, n°90, Bairro: centro, cEP: 06900-000, Telefone:(11)4662-7211, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 60.665.981/0009-

75, e-mail: pregoeseletronicos@uniaoquimica.com.br / faturamentolicitaco-
es@uniaoquimica.com.br

item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ UNid Valor 
unitário Valor Total

19

arTriNid iV 100 MG Po liof iV cT 50 
fa Vd iNcolor (aNTiNflaMaTorioS 

aNTirEUMaTicoS) USo: ENdoVENoSo. 
USo adUlTo. forMa:Po liofiliZado Para 
SolUcao iNJETaVEl TEor:cEToProfENo 
100MG. caiXa coM 50 fraSco-aMPolaS. 
rGMS:1.0497.0004.009-7. ProcEdENcia 

NacioNal. ValidadE doU: 24 MESES

UNiao QUiMica 
farMacEUTica 42.187/ fraSco 3,06 129.092,22

21

cETrolac 30 MG/Ml Sol iNJ X 10 aMP 
Vd.aMBar 1 Ml (aNalGESico da claSSE 

aNTi-iNflaMaTÓrio E aNTiPirÉTica) 
USo ENdoVENoSo E iNTraMUScUlar. 

USo adUlTo E PEdiaTrico aciMa dE 16 
aNoS. forMa: SolUÇÃo iNJETáVEl. TEor: 
TroMETaMol cETorolaco. aPrESENTa-

ÇÃo:30 MG/Ml cX c/ 10 aMPS 1 Ml. rGMS: 
1.0497.1286.011-6. ProcEdÊNcia Nacio-
Nal. ValidadE ProdUTo doU: 24 MESES.

UNiao QUiMica 
farMacEUTica 27.750/ aMPola 2,59 71.872,50

85

oXiToN 5 Ui/Ml Sol iNJ cT 50 aMP Vd 
iNc X 1 Ml (ociTocicoS HorMoNaiS) 

USo iNTraMUScUlar/ENdoVENoSo. USo 
adUlTo. forMa:SolUcao iNJETaVEl. 

TEor:oXiTociNa 5 Ui/Ml.caiXa coM 50 
aMPolaS 1Ml. rGMS:1.0497.0149.004-3. 
ProcEdENcia NacioNal. ValidadE No 

doU: 24 MESES

UNiao QUiMica 
farMacEUTica 67.500/ aMPola 1,50 101.250,00

Valor GloBal: r$: 302.214,72

ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa
Protocolo: 687560

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne01207
Valor: r$ 19.500,00
data: 28/07/2021
objeto: aquisição emergencial de material de consumo – compressa cirúr-
gica não estéril
Processo nº 2021/655240, dispensa de licitação Nº 114/2021/fScMP
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288 fonte de recur-
so: 0269006842; Elemento de despesa: 339030.
contratada: M.M. alVarENGa coM. E SErViÇoS lTda - ME , cNPJ/
Mf: 01.219.642/0001-49.
Endereço: av. conselheiro furtado nº638, Batista campos, Belém/Pa, 
cEP.: 66025160, Telefone: (91) 3242-1515/3242-0664
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 687797

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 632/2021 –aJUr/GaPre/
HeMoPa, de 02 de aGosto de 2021

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto na lei federal n° 13.709/2018-lei Geral de 
Proteção de dados Pessoais (lGPd) que versa sobre o tratamento de da-
dos pessoais inclusive nos meios digitais,por pessoa natural ou por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 
personalidade natural.
considerando o Processo administrativo Eletrônico – PaE n. 2021/818689;
rESolVE,
i – criar o comitê de Segurança da informação e Proteção de dados 
Pessoais, dentro da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Pará, tendo como representantes das áreas NQ, aGESP, aSiMP, aUdiN e 
GETiN, para o desenvolvimento de ações voltadas à conformidade e adap-
tação da fundação com a lei Geral de Proteção de dados- lGPd e outras 
leis relacionadas ao direito digital e privacidade., composto pelos seguintes 
membros:
-lígia do carmo Souza Garcia – Núcleo da Qualidade – NQ (Matrícula: 
7000219)
-Maria celeste rocha da Silva lobo -– Núcleo da Qualidade – NQ (Matrí-
cula:54182291)
-Gilda Maria Maia Martins Saldanha – assessoria de Gestão de Pessoas – 
aGESP(Matrícula: 5554861)
-Vera lucia ferreira rojas – assessoria de imprensa – aSiMP (Matrícula: 
2016982)
-Tereza cristina rodrigues Barroso – auditoria interna – aUdiN (Matrícula: 
5937231)
-João Batista Macola raiol – Gerência de Tecnologia da informação - GE-
TiN(Matrícula: 57226329)
ii – dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 02 de agosto de 2021.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 687531
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aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 055/2021
oBJETo: aquisição MaTErial dE liMPEZa dE SUPErfÍciES E MaNEJo dE 
rESÍdUoS, para abastecimento do HEMocENTro coordENador, HE-
MocENTroS rEGioNaiS E NÚclEoS dE HEMoTEraPia, da fUNdaÇÃo 
HEMoPa, pelo período de 12 (doze) meses.
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 17/08/2021
local: www.gov.br/compras
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10122129783380000
fonte de recurso: 0261000000,0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 687753

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 638 de 03 de agosto  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 807592/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de rEaliZar ViSiTa TÉcNica/coNdUZir SErVidor ao MUNiciPio 
dE ParaGoMiNaS/Pa  no dia 27/07/2021.
PaUlo coUTo SaNToS JUNior, cPf: 299382012-53, op. comp./cHr-
SaN, MaT.: 58187851, 0,5 diaria e EdGar flaVio QUEiroZ lEMoS, cPf: 
299400442-91, Motorista/cHr-caS, MaT.: 555883901, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  03 de  agosto  de  2021.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 687808
Portaria Nº 637 de 03 de agosto  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 802065/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar dE rEUNiÃo No HEMocENTro coordENador EM 
BElÉM/Pa  no dia 23/07/2021.
PaUlo coUTo SaNToS JUNior, cPf: 299382012-53, op. comp./cHr-
SaN, MaT.: 58187851, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  03 de  agosto  de  2021.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 687811
Portaria Nº 629 de 03 de agosto  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 786490/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de rEaliZar MaNUTENÇÃo corrETiVa EM UMa aUToclaVE do 
HEMocENTro rEGioNal dE caSTaNHal/Pa/coNdUZir SErVidor no 
período de 17 a 18/07/2021.
daNiEl aUGUSTo fErNaNdES dE oliVEira, cPf: 244860512-20, aux.
operacional /GEMaN, MaT.: 3255212, 1,5 diaria e aBraÃo PiZa GalUcio, 
cPf: 458287332-49, Motorista/GETra, MaT.: 541884961, 1,5 diaria
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  03 de  agosto  de  2021.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 687822
Portaria Nº 636 de 03 de agosto  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 812404/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de rEaliZar ViSiTa TÉcNica ao MUNiciPio dE ToMÉ-aÇU/Pa  no 
dia 20/07/2021.
KaTi NaSciMENTo SEiXaS, cPf: 549984847-53, Gerente/GElES, MaT.: 
54190864, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  03 de  agosto  de  2021.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 687831

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: rescisão contratual
Término de vínculo: 31/07/2021
Tipo: distrato a pedido do servidor
Servidor Temporário: liliaN liMa da SilVa
Matrícula: 5938084/1
Órgão/cargo: Médico/fPEHcGV
ordenador: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 687952

LiceNÇa MaterNidade
.

Laudo: 017/2021
Nome: TaMara liSBoa daMaScENo
Matrícula: 5898218/1
cargo/lotação: ENfErMEiro/fPEHcGV
Período: 13/07/2021 a 08/01/2022
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fHcGV

Protocolo: 688029

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 227/21
Nome: adEMir coSTa MacHado
Matrícula: 5942713/2
cargo/ lotação: Técnico de Enfermagem/fPEHcGV
Período: 15/07/2021 a 19/07/2021
laudo: 244/21
Nome: criSTiaNE PiNTo da SilVa
Matrícula: 5949213/1
cargo/ lotação: assistente Social/fPEHcGV
Período: 02/08/2021 a 16/08/2021
laudo: 245/21
Nome: riTa dE caSSia da coNcEicao dE QUadroS
Matrícula: 6045538/2
cargo/ lotação: Técnico de Enfermagem/fPEHcGV
Período: 14/07/2021 a 31/07/2021

Protocolo: 687968

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 79/2021
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de Suplementos Nutricionais e Produtos Especializados para uso 
de pacientes que necessitam de terapia nutricional oral para suprir as ne-
cessidades da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vian-
na (fHcGV) e do centro de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl) pelo perí-
odo de 12 (doze) meses, 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: 17/08/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 688051

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa Nº 85/2021
Valor: r$ 24.392,00 (ViNTE E QUaTro Mil, TrEZENToS E NoVENTa E 
doiS rEaiS)
objeto: aquisição de caixas organizadoras, paletes, prateleiras para aten-
der as necessidades dos setores assistências da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
Data de Ratificação: 21/07/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte de recursos: 0103
origem do recurso: Estadual
NoME: diSNal diSTriBUidora iNSTiTUcioNal lTda- EPP
Endereço: avenida Senador lemos nº 3485. Sacramenta
Belém/Pa
cEP: 66120-000
 Telefone: (91) 3244-9380 / (91) 3244-8322
E-mail: disnal@disnal.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 687609
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disPeNsa Nº 85/2021
Valor: r$ 5.745,60 (ciNco Mil, SETEcENToS E QUarENTa E ciNco rE-
aiS E SESSENTa cENTaVoS)
objeto: aquisição de caixas organizadoras, paletes, prateleiras para aten-
der as necessidades dos setores assistências da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
Data de Ratificação: 21/07/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte de recursos: 0103
origem do recurso: Estadual
NoME: oliTHiEr coMÉrcio dE MaTEriaiS E MErcadoriaS EirEli - ME
Endereço: rua Nossa Senhora aparecida, nº189 -aparecida
frederico Westphalen/rS
cEP: 98.400-000
 Telefone: (55) 3744-1864
E-mail: olithier@gmail.com
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 687610

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato Nota de eMPeNHo 
de desPesa 2021Ne01742
Valor: r$ 485,00 (QUaTrocENToS E oiTENTa E ciNco rEaiS)
data: 03/08/2021
objeto: aquisição de materiais descartáveis para reposição. abastecimento 
e distribuição entre os serviços da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna.
Processo: 2021/308106
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103
origem do recurso: Estadual
Nome: laNcE NorTE diSTriBUidora dE EQUiPaMENToS ElETro-ElE-
TrÔNicoS lTda.
Endereço: rodoVia aUGUSTo MoNETENEGro, coNJ. MaGUari, alaME-
da 07, Nº 49
BElÉM- Pará
cEP: 66083067
Telefone: (91) 98800-000
E-mail: lancenorte@lancenorte.com
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 687767

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 355 de 03 de aGosto de 2021
oBJETiVo: coNdUZir PrESTador dE SErViÇo dESTE Hr dE coNcEi-
ÇÃo do araGUaia, Para rEcEBEr ProdUTo QUÍMico Para USo No SE-
Tor do raio X, dESTE HrEca, No HoSPiTal MUNiciPal dE colMÉia - To.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): colMÉia /To
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
Nº 1.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 31/07 À 01/08/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Protocolo: 688053
Portaria Nº 354 de 03 de aGosto de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
Maria TaVarES crUZ – MaT. 5088402-1, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 30/07/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Protocolo: 688057

secretaria de estado
de traNsPortes

.

Portaria
.

Portaria Nº 075 de 14 de JUNHo de 2021
o Secretário de Estado de Transportes, no uso de suas atribuições legais;
considerando o teor do Memorando nº 027/2021-GGP, anexo ao PaE nº 
2021/625398;
resolve:
dESiGNar, ao servidor raiMUNdo coNcEiÇÃo doS SaNToS, id. funcio-
nal nº 3276082/1, ocupante do cargo de auxiliar de administração, para 
exercer a função gratificada de Supervisor de Fiscalização, padrão FG-4, a 
partir de 01/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 14 de junho de 2021
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes
Portaria Nº 076 de 15 de JUNHo de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando a necessidade de cadastramento no PaSEP;
rESolVE:
dElEGar ao servidor fraNciSco EdVaN dE oliVEira, cargo de dirETor 
adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, id. funcional nº 5945742/1, como ges-
tor desta Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, junto ao Banco 
do Brasil, para autorizar o recursos Humanos, a realizar cadastramento e 
consultas de servidores no PiS/PaSEP.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 15 de junho de 2021.
adlEr da SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 687796

errata
.

errata do eXtrato de coNVÊNio
Objeto: Retifico a vigência do Convênio nº 067/2020 constante no extrato 
dos autos do processo nº 2020/4231, publicado no diário Oficial nº 34.656 
datado de 02/08/2021, nos seguintes termos:
onde se lê: inic de Vig. 10/04/2021 T. Vig.: 07/08/2021.
Leia-se: inic. de Vig.: 08/08/2021 T. Vig.: 05/12/2021
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 687995

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
Pregão eletrônico nº. 004/2021.  Processo nº 2021/216896.
oBJETo: contratação de empresa para fornecimento de máquinas para 
a SETraN visando a recuperação das estradas vicinais dos municípios de 
igarapé-Miri, cachoeira do arari, Novo repartimento e abaetetuba, homo-
logado em favor da empresa dGr coMErcio E EQUiPaMENToS – EirEli, 
cNPJ nº 13.457.330/0001-52, no valor total de r$ 1.001.001,00, pela au-
toridade competente, Sr. adlEr SilVEira, Secretário de Estado de Trans-
portes, na data de 29/07/2021.

Protocolo: 687819

diÁria
.

Portaria Nº 149 de 16 de julho de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: fazer cobertura jornalista dos trabalhos executados na seguintes 
rodovias Pas: Pa-151, Pa-4-7, Pa-483 e Perna leste – alça Viária – cons-
trução e pavimentação.
origem: Belém
destino(s): igarapé-Miri, Barcarena e alça Viária
Servidor (a): Mariley Katia aguiar da Silva
cargo: coordenador de Núcleo
id. funcional: 5692229/4
Período: 14 a 16/06/2021
diária(s): 2,5 (duas e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Protocolo: 687799

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 3
contrato: 003/2021-cPH
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO 
de prazo do contrato de nº 003/2021-cPH, que versa sobre a contratação 
de empresa especializada para serviços de levantamento das instalações 
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elétricas existentes com aprovação na concessionária de energia elétrica 
(Equatorial Energia) na cabine de medição do Terminal Hidroviário do Porto 
de Belém luiz rebelo Neto.
data de assinatura: 26/07/2021
Vigência: 27/07/2021 a 25/08/2021
Projeto atividade: 26.784.1486.7576
Natureza: 449051
fonte do recurso: 0661
cNPJ: 04.731.279/0001-34 - coNSPEl – coNSUlToria dE ProJEToS 
ElÉTricoS E ElETrÔNicoS lTda.
Endereço: avenida Senador lemos, nº 443, sala 401, cEP: 66.050-000, 
bairro do Umarizal, município de Belém, estado do Pará.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 687897

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de aV i s o
dispensa de licitação Nº009/2021-cPH
- aquisição/obras/Serviços:
contratação de empresa especializada para a confecção de capa e contra-
capa de processo, o qual visa atender a companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará, através da cotação Eletrônica nº004/2021- cPH, pro-
cesso nº2021/409079.
- fonte dos recursos:
Projeto/atividade – 26.122.1297.8338
Natureza de despesa – 339030
fonte(s) – 0101
contratado(a) (s):
lEila flEXa doS rEiS – NorTE coMPaNHia
cNPJ/cPf/Mf nº: 35.914.552/0001-90
Endereço: avenida alcindo cacela, nº 2763 - Bairro: cremação - cEP: 
66.065-205 – E-mail: leilaflexa@hotmail.com – Telefone:(91) 98229-6470 
- Município: Belém – Estado: Pará.
- Valor contratado:
Valor global de r$880,00 (oitocentos e oitenta reais).
- Vigência/Prazo de Execução:
imediato
Base legal da dispensa:
art. 29, inciso ii, da lei nº 13.303 de 30/06/2016.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente da cPH

Protocolo: 687896

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de LicitaÇÃo Fracassada
ProcESSo Nº 2021/748316 – PrEGÃo ElETrÔNico Nº008/2021 - cPH.
a Pregoeira e sua Equipe de apoio da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará-cPH, torna público e para conhecimento de quem in-
teressar possa, que a licitação PrEGÃo ElETrÔNico Nº008/2021 - cPH, 
que tem como objeto a contratação de empresa para o fornecimento de 
Materiais e Equipamentos Permanentes para o Terminal Hidroviário de 
Passageiros e cargas do Município de Santarém/Pa, o qual visa atender 
as necessidades da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, 
conforme especificações constantes no Edital, Termo de Referência e seus 
anexos, foi considerada fracaSSada, tendo em vista não terem acudido 
empresas aptas a prosseguirem no certame.
Belém/Pa, 03 de agosto 2021.
cleide cilene abud ferreira
Pregoeira/cPH
PorTaria Nº 257/2019-GP 07/11/2020
Matrícula nº 2052598.

Protocolo: 687990
aViso de caNceLaMeNto disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 008/2021-cPH
o diretor Presidente da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, com fulcro na lei N.º 13.303/2016, torna 
público o caNcElaMENTo da diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº. 008/2021-
cPH, publicada no doE nº 34.596 de 27/05/2021, cujo objeto é contra-
tação de empresa especializada para a confecção de capa e contracapa 
de processo, em virtude da empresa contratada ter informado não poder 
atender a demanda solicitada.
Belém/Pa, 02 de agosto de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente da cPH

Protocolo: 687894

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

Portaria
.

Portaria Nº 585/2021 – arcoN - Pa, de 03 de aGosto 2021. o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei nº 
6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 74 

da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo ProcESSo 
ElETrÔNico 2021/838368 - arcoN-GdP; rESolVE: i – aUToriZar 
MarlUcE rodriGUES, matricula nº 5931433/2, ocupante do cargo de 
auxiliar em regulação a gozar 05 (cinco) dias das férias interrompidas 
através da Portaria n.º 027/2021 de 01/02/2021, publicado no doE 
n° 34.478 referente ao período aquisitivo 2019/2020, no período de 
02/08/2021 a 06/08/2021. ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE 
rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 
03 dE aGoSTo 2021. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral – 
arcoN-Pa.

Protocolo: 687701
Portaria Nº 582/2021 – arcoN-Pa, 03 de aGosto de 2021.
o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei 
Nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838 de 20 de fevereiro de 2006.
considerando o processo N°2019/532499, da companhia de Saneamento 
do Pará – coSaNPa, em 25 de outubro de 2019, pedido para análise quan-
to revisão/reajuste dos valores das tarifas do exercício 2019;
rESolVE:
i – coNSTiTUir, comissão composta pelos servidores: ana Valéria ribeiro 
Borges, matrícula 54187993/1, Técnica em regulação ii; Theo carlos fle-
xa ribeiro Pires, Técnico em regulação iii; luis flavio Maia lima, matrícula 
n°5456541/2, assistente Técnico ii; Pedro alcântara Barbosa Neto, matrí-
cula nº5947477/1, auxiliar em regulação, sob a presidência do primeiro, 
para análise do relatório Técnico dos Estudos de revisão Tarifária.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
diretor Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 687916
Portaria Nº 581/2021 arcoN-Pa  BeLÉM, 03 de aGosto de 2021.
o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará - arcoN, no exercício de suas atribuições que lhe são 
conferidas pela lei nº. 6.099/ 97, e;
rESolVE:
I - REVOGAR a portaria 275/2020 de 17/06/2020, publicada no Diário Ofi-
cial do Estado nº 34.258 de 19/06/2020.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
diretor Geral da arcoN-Pa

Protocolo: 687914
Portaria Nº 586/2021 – arcoN-Pa, de 03 de aGosto 2021 o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei nº 
6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 74 
da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; rESolVE: i – coNcEdEr 30 
(trinta) dias de férias regulamentares aos servidores abaixo:

MaTrÍcUla NoME PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo

2035677/1
 

luiz Valdir Trindade de lima
 21/06/2019 a 20/06/2020 01/09/2021 a 30/09/2021

3272583/1
 domingos Miranda de Moura 11/06/2019 a 10/06/2020 01/09/2021 a 30/09/2021

5952268/1 Eliel Nassau ferreira Soares alencar 10/12/2019 a 09/12/2020 01/09/2021 a 30/09/2021

8002832/ 1
 Gabriel Napomuceno Brito feio 05/04/2020 a 04/04/2021 06/09/2021 a 05/10/2021

ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE 
SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 03 dE aGoSTo 2021.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 687789

errata
.

Portaria N° 477/2021, publicada no doe ° 34.630, do dia 07 de 
julho 2021, sobre o número de protocolo 676714.
oNde se LÊ: no periodo a contar de 13/07/2021 a 11/08/2021
Leia se: no periodo a contar 13/07/2021 a 27/07/2021
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo-diretor Geral – arcoN-Pa.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo-diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 687678

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo n.º 03/2021.
Partes:arcoN-Pa/ Empresa de Tecnologia  da informação  e comunicação 
do Estado do Pará - ProdEPa.
objeto: Prestação de serviços de acesso a internet e outros.
Valor: r$ 174.761,40, estimados anuais.
dotação orçamentária: 80.201.04.126.1508.8238.-339140.0261.0661
fundamento legal: art. 24,XVii da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
data:03/08/2021.
ordenador responsável: Eurípedes reis da cruz filho.

Protocolo: 687703
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ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratificação de Dispensa de Licitação.
fundamento legal: art. 24, XVi da lei 8.666/93.
objeto: Prestação de serviços de acesso a internet e outros.
contratada: Empresa de Tecnologia  da informação  e comunicação do 
Estado do Pará - ProdEPa.
ordenador responsável: Eurípedes reis da cruz filho.

Protocolo: 687697

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato reNoVaÇÃo de aUtoriZaÇÃo
Nº da autorização: 014/2021.
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado do 
Pará – aUTo ViaÇÃo PorTo rico EirEli - ME
objeto: a empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional e a 
Título Precário, a liNHa iNTErMUNiciPal coNcEiÇÃo do araGUaia – 
BElÉM, TiPo iNTErUrBaNa codiGo 070101, do Serviço convencional de 
Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros.
Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.
fundamento legal: decreto Estadual N° 3.864, de 30 de dezembro de 
1999, e o artigo 71, inciso i da resolução arcoN/Pa nº 001/2000, de 12 
de janeiro de 2000, que disciplina a operação do Serviço convencional de 
Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros do Estado do Pará.
Valor da tarifa máxima: r$ 229,65 (duzentos e vinte e nove reais e ses-
senta e cinco centavos) com base no coeficiente tarifário em vigor, nos 
termos da legislação pertinente.
foro: Belém-Pa
data da assinatura: 28/04/2021.
Eurípedes reis da cruz filho
diretor Geral - arcoN-Pa.

Protocolo: 687970

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

coNVÊNio
.

convênio n° 12/2021 – sedaP
Processo nº 2021/547522
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca
objeto: aquisição de Patrulhas agrícolas e implementos agrícolas, para 
atender os produtores familiares do Município do altamira-Pa.
representante do Município: claudomiro Gomes da Silva
data de assinatura: 30/07/2021
Valor Total: r$ 1.317.467,20 (um milhão, trezentos e dezessete mil, qua-
trocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos).
contrapartida: r$ 119.769,75 (cento e dezenove Mil, Setecentos e Ses-
senta e Nove reais e Setenta e cinco centavos).
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8715, Elemento de des-
pesa: 444042, fonte de recursos: 0301, função Programática: 
20.608.1491.8715.
Prazo de Vigência: 30/07/2021 à 31/01/2022.
convenente: Município de altamira, cNPJ n° 05.263.116/0001-37
Endereço: rua otaviano Santos, n° 2288, Bairro Sudam i, cEP: 68.371-
250, no Município de altamira, Estado do Pará.
ordenador de despesas: GioVaNNi corrÊa QUEiroZ

Protocolo: 688059

diÁria
.

Portaria Nº 413/2021
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): lucas Vieira
carGo/fUNÇÃo: Secretário adjunto/SEdaP
MaTricUla: 591799
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: altamira; anapu; Vitória do Xingu e Brasil Novo/Pa
oBJETiVo: Participar de reunião com Prefeito, Secretário de agricultura; 
associações e cooperativas de cacau.
PErÍodo: 11 a 14/08/ 2021
Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
ordENador: Giovanne Queiróz - Secretário de Estado de desenvolvimen-
to agropecuário e da Pesca/SEdaP

Protocolo: 687752

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 1057 de 03 de aGosto 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 Tailândia, abrangendo uma área de 
3.126,5827 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 2021/319849.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 3.126,5827 ha (três mil, 
cento e vinte e seis hectares, cinquenta e oito ares e vinte e sete centia-
res), denominada GlEBa BaHia i, localizada no Município Tailândia, com 
limites, confrontações e demais especificações técnicas constantes no Me-
morial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: Partindo 
do marco M-001, de coordenada N =  9.630.303,55m e E = 728.184,41m; 
deste, segue confrontando com os limites do imóvel rural denomidado fa-
ZENda ProGrESSo i, com a seguinte distância  6.240,60 m e azimute 
plano 95°33’42” até o marco M-002, de coordenada N = 9.629.698,73m e 
E = 734.395,63m; deste, segue confrontando com os limites do imóvel 
rural denomidado faZENda MaGraZa, com a seguinte distância  73,27 m 
e azimute plano 171°59’26” até o marco M-003, de coordenada N = 
9.629.626,17m e E = 734.405,84m; 1.232,20 m e azimute plano 
174°07’38” até o marco M-004, de coordenada N = 9.628.400,44m e E = 
734.531,92m; 215,47 m e azimute plano 174°15’46” até o marco M-005, 
de coordenada N = 9.628.186,05m e E = 734.553,46m; 706,47 m e 
azimute plano 174°15’41” até o marco M-006, de coordenada N = 
9.627.483,12m e E = 734.624,10m; 29,70 m e azimute plano 172°31’58” 
até o marco M-007, de coordenada N = 9.627.453,67m e E = 734.627,96m; 
353,02 m e azimute plano 174°11’22” até o marco M-008, de coordenada 
N = 9.627.102,46m e E = 734.663,70m; 193,65 m e azimute plano 
174°11’16” até o marco M-009, de coordenada N = 9.626.909,81m e E = 
734.683,31m; 18,86 m e azimute plano 174°11’12” até o marco M-010, de 
coordenada N = 9.626.891,05m e E = 734.685,22m; 15,36 m e azimute 
plano 174°10’14” até o marco M-011, de coordenada N = 9.626.875,77m 
e E = 734.686,78m; 2,15 m e azimute plano 91°51’53” até o marco M-012, 
de coordenada N = 9.626.875,70m e E = 734.688,93m; deste, segue con-
frontando com os limites do imóvel rural denomidado faZENda WalQUi-
ria, com a seguinte distância  0,01 m e azimute plano 180°00’00” até o 
marco M-013, de coordenada N = 9.626.875,69m e E = 734.688,93m; 
484,37 m e azimute plano 181°00’28” até o marco M-014, de coordenada 
N = 9.626.391,39m e E = 734.680,41m; 262,86 m e azimute plano 
181°00’33” até o marco M-015, de coordenada N = 9.626.128,57m e E = 
734.675,78m; deste, segue pelo liMiTE MUNiciPal iBGE (2020) dE Tai-
lÂNdia/iPiXUNa, com a seguinte distância  593,43 m e azimute plano 
304°44’04” até o marco M-016, de coordenada N = 9.626.466,69m e E = 
734.188,10m; 114,11 m e azimute plano 304°44’15” até o marco M-017, 
de coordenada N = 9.626.531,71m e E = 734.094,33m; 185,11 m e 
azimute plano 304°43’59” até o marco M-018, de coordenada N = 
9.626.637,18m e E = 733.942,20m; 54,45 m e azimute plano 213°18’17” 
até o marco M-019, de coordenada N = 9.626.591,67m e E = 733.912,30m; 
781,06 m e azimute plano 213°18’09” até o marco M-020, de coordenada 
N = 9.625.938,87m e E = 733.483,45m; 782,72 m e azimute plano 
213°18’12” até o marco M-021, de coordenada N = 9.625.284,69m e E = 
733.053,68m; 531,43 m e azimute plano 213°18’07” até o marco M-022, 
de coordenada N = 9.624.840,53m e E = 732.761,90m; 482,04 m e 
azimute plano 213°18’10” até o marco M-023, de coordenada N = 
9.624.437,65m e E = 732.497,23m; 50,58 m e azimute plano 250°19’32” 
até o marco M-024, de coordenada N = 9.624.420,62m e E = 732.449,60m; 
230,91 m e azimute plano 250°19’34” até o marco M-025, de coordenada 
N = 9.624.342,88m e E = 732.232,17m; 174,75 m e azimute plano 
250°19’37” até o marco M-026, de coordenada N = 9.624.284,05m e E = 
732.067,62m; 422,72 m e azimute plano 250°19’36” até o marco M-027, 
de coordenada N = 9.624.141,74m e E = 731.669,58m; 273,52 m e 
azimute plano 250°19’39” até o marco M-028, de coordenada N = 
9.624.049,66m e E = 731.412,02m; 732,12 m e azimute plano 250°19’37” 
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até o marco M-029, de coordenada N = 9.623.803,19m e E = 730.722,63m; 
187,46 m e azimute plano 203°45’28” até o marco M-030, de coordenada 
N = 9.623.631,62m e E = 730.647,11m; 510,20 m e azimute plano 
203°45’34” até o marco M-031, de coordenada N = 9.623.164,66m e E = 
730.441,55m; deste, segue pelo liMiTE MUNiciPal iBGE (2020) dE Tai-
lÂNdia/MoJU, com a seguinte distância  838,24 m e azimute plano 
260°18’24” até o marco M-032, de coordenada N = 9.623.023,52m e E = 
729.615,28m; 2,56 m e azimute plano 325°30’11” até o marco M-033, de 
coordenada N = 9.623.025,63m e E = 729.613,83m; 343,99 m e azimute 
plano 325°34’13” até o marco M-034, de coordenada N = 9.623.309,36m 
e E = 729.419,34m; 326,46 m e azimute plano 350°47’50” até o marco 
M-035, de coordenada N = 9.623.631,62m e E = 729.367,13m; 423,49 m 
e azimute plano 350°47’44” até o marco M-036, de coordenada N = 
9.624.049,66m e E = 729.299,39m; 151,20 m e azimute plano 350°47’51” 
até o marco M-037, de coordenada N = 9.624.198,91m e E = 729.275,21m; 
191,17 m e azimute plano 350°47’43” até o marco M-038, de coordenada 
N = 9.624.387,62m e E = 729.244,63m; 439,24 m e azimute plano 
350°47’49” até o marco M-039, de coordenada N = 9.624.821,21m e E = 
729.174,38m; 357,36 m e azimute plano 350°47’46” até o marco M-040, 
de coordenada N = 9.625.173,97m e E = 729.117,22m; deste, segue con-
frontando com os limites do imóvel rural denomidado loTE 03 E 04/GlEBa 
55, com a seguinte distância  51,95 m e azimute plano 98°54’53” até o 
marco M-041, de coordenada N = 9.625.165,92m e E = 729.168,54m; 
44,23 m e azimute plano 98°18’21” até o marco M-042, de coordenada N 
= 9.625.159,53m e E = 729.212,31m; 47,68 m e azimute plano 98°11’59” 
até o marco M-043, de coordenada N = 9.625.152,73m e E = 729.259,50m; 
94,57 m e azimute plano 98°37’25” até o marco M-044, de coordenada N 
= 9.625.138,55m e E = 729.353,00m; 68,64 m e azimute plano 98°46’24” 
até o marco M-045, de coordenada N = 9.625.128,08m e E = 729.420,84m; 
71,29 m e azimute plano 98°40’24” até o marco M-046, de coordenada N 
= 9.625.117,33m e E = 729.491,31m; 64,98 m e azimute plano 97°32’34” 
até o marco M-047, de coordenada N = 9.625.108,80m e E = 729.555,73m; 
39,03 m e azimute plano 93°24’28” até o marco M-048, de coordenada N 
= 9.625.106,48m e E = 729.594,69m; 29,77 m e azimute plano 99°15’35” 
até o marco M-049, de coordenada N = 9.625.101,69m e E = 729.624,07m; 
65,55 m e azimute plano 100°41’28” até o marco M-050, de coordenada N 
= 9.625.089,53m e E = 729.688,48m; 35,69 m e azimute plano 95°51’16” 
até o marco M-051, de coordenada N = 9.625.085,89m e E = 729.723,98m; 
32,39 m e azimute plano 101°36’42” até o marco M-052, de coordenada N 
= 9.625.079,37m e E = 729.755,71m; 93,36 m e azimute plano 95°57’26” 
até o marco M-053, de coordenada N = 9.625.069,68m e E = 729.848,57m; 
45,55 m e azimute plano 100°19’59” até o marco M-054, de coordenada N 
= 9.625.061,51m e E = 729.893,38m; 45,51 m e azimute plano 97°58’11” 
até o marco M-055, de coordenada N = 9.625.055,20m e E = 729.938,45m; 
63,68 m e azimute plano 95°57’28” até o marco M-056, de coordenada N 
= 9.625.048,59m e E = 730.001,79m; 41,33 m e azimute plano 98°51’06” 
até o marco M-057, de coordenada N = 9.625.042,23m e E = 730.042,63m; 
31,28 m e azimute plano 94°51’34” até o marco M-058, de coordenada N 
= 9.625.039,58m e E = 730.073,80m; 52,17 m e azimute plano 100°17’28” 
até o marco M-059, de coordenada N = 9.625.030,26m e E = 730.125,13m; 
33,01 m e azimute plano 98°44’46” até o marco M-060, de coordenada N 
= 9.625.025,24m e E = 730.157,76m; 30,37 m e azimute plano 100°01’47” 
até o marco M-061, de coordenada N = 9.625.019,95m e E = 730.187,67m; 
29,09 m e azimute plano 95°05’15” até o marco M-062, de coordenada N 
= 9.625.017,37m e E = 730.216,65m; 770,78 m e azimute plano 
355°06’02” até o marco M-063, de coordenada N = 9.625.785,33m e E = 
730.150,82m; 464,71 m e azimute plano 355°05’57” até o marco M-064, 
de coordenada N = 9.626.248,34m e E = 730.111,12m; 376,31 m e 
azimute plano 259°45’40” até o marco M-065, de coordenada N = 
9.626.181,45m e E = 729.740,80m; 502,86 m e azimute plano 172°23’25” 
até o marco M-066, de coordenada N = 9.625.683,02m e E = 729.807,39m; 
598,26 m e azimute plano 273°01’50” até o marco M-067, de coordenada 
N = 9.625.714,65m e E = 729.209,97m; 353,05 m e azimute plano 
270°35’44” até o marco M-068, de coordenada N = 9.625.718,32m e E = 
728.856,94m; 0,01 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-069, de 
coordenada N = 9.625.718,32m e E = 728.856,93m; 48,70 m e azimute 
plano 270°35’18” até o marco M-070, de coordenada N = 9.625.718,82m 
e E = 728.808,23m; deste, segue pelo liMiTE MUNiciPal iBGE (2020) dE 
TailÂNdia/MoJU, com a seguinte distância  35,72 m e azimute plano 
311°13’52” até o marco M-071, de coordenada N = 9.625.742,36m e E = 
728.781,37m; deste, segue pelo faixa de domínidio (sentido sul/norte) a 
MarGEM dirEiTa da rodoVia ESTadUal Pa-475, com a seguinte distân-
cia  54,21 m e azimute plano 352°54’00” até o marco M-072, de coordena-
da N = 9.625.796,15m e E = 728.774,67m; 95,29 m e azimute plano 
352°54’17” até o marco M-073, de coordenada N = 9.625.890,71m e E = 
728.762,90m; 481,72 m e azimute plano 352°53’30” até o marco M-074, 
de coordenada N = 9.626.368,73m e E = 728.703,29m; 15,90 m e azimu-
te plano 352°53’02” até o marco M-075, de coordenada N = 9.626.384,51m 
e E = 728.701,32m; 84,95 m e azimute plano 352°53’36” até o marco 
M-076, de coordenada N = 9.626.468,81m e E = 728.690,81m; 295,82 m 
e azimute plano 352°57’54” até o marco M-077, de coordenada N = 
9.626.762,40m e E = 728.654,58m; deste, segue pelo liMiTE MUNiciPal 
iBGE (2020) dE TailÂNdia/MoJU, com a seguinte distância  787,51 m e 
azimute plano 8°52’20” até o marco M-078, de coordenada N = 
9.627.540,49m e E = 728.776,04m; 24,65 m e azimute plano 336°45’09” 
até o marco M-079, de coordenada N = 9.627.563,14m e E = 728.766,31m; 
386,02 m e azimute plano 336°45’35” até o marco M-080, de coordenada 
N = 9.627.917,84m e E = 728.613,99m; 359,83 m e azimute plano 
336°45’37” até o marco M-081, de coordenada N = 9.628.248,47m e E = 
728.472,01m; deste, segue pelo faixa de domínidio (sentido sul/norte) a 
MarGEM dirEiTa da rodoVia ESTadUal Pa-475, com a seguinte distân-
cia  253,83 m e azimute plano 352°37’48” até o marco M-082, de coorde-

nada N = 9.628.500,20m e E = 728.439,45m; 64,30 m e azimute plano 
352°56’33” até o marco M-083, de coordenada N = 9.628.564,01m e E = 
728.431,55m; 188,91 m e azimute plano 352°57’06” até o marco M-084, 
de coordenada N = 9.628.751,49m e E = 728.408,37m; 32,44 m e azimu-
te plano 352°58’17” até o marco M-085, de coordenada N = 9.628.783,69m 
e E = 728.404,40m; 503,42 m e azimute plano 352°58’51” até o marco 
M-086, de coordenada N = 9.629.283,34m e E = 728.342,88m; 297,46 m 
e azimute plano 352°43’01” até o marco M-087, de coordenada N = 
9.629.578,40m e E = 728.305,17m; 0,83 m e azimute plano 351°40’28” 
até o marco M-088, de coordenada N = 9.629.579,22m e E = 728.305,05m; 
157,64 m e azimute plano 350°20’13” até o marco M-089, de coordenada 
N = 9.629.734,62m e E = 728.278,59m; 196,14 m e azimute plano 
350°36’06” até o marco M-090, de coordenada N = 9.629.928,13m e E = 
728.246,56m;  380,53 m e azimute plano 350°36’00” m até o marco 
M-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 Tailândia.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 687710
Portaria N° 1064 de 03 de aGosto 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 Monte alegre, abrangendo uma área 
de 796,4509 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 2020/1001201.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 796,4509 ha (setecentos e 
noventa e seis hectares, quarenta e cinco ares e nove centiares), denomi-
nada GlEBa SUa-SUa, localizada no Município Monte alegre, com limites, 
confrontações e demais especificações técnicas constantes no Memorial 
descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: Partindo do mar-
co M-001, de coordenada N =  9.783.479,62m e E = 823.057,18m; deste, 
segue pela faixa de domínio pela Margem direita (Sentido leste-oeste) do 
ramal Sem denominação, com a seguinte distância  0,25 m e azimute 
plano 138°10’47” até o marco M-002, de coordenada N = 9.783.479,43m 
e E = 823.057,35m; 0,07 m e azimute plano 135°00’00” até o marco 
M-003, de coordenada N = 9.783.479,38m e E = 823.057,40m; 0,22 m e 
azimute plano 133°09’09” até o marco M-004, de coordenada N = 
9.783.479,23m e E = 823.057,56m; 0,40 m e azimute plano 132°57’17” 
até o marco M-005, de coordenada N = 9.783.478,96m e E = 823.057,85m; 
0,30 m e azimute plano 126°52’12” até o marco M-006, de coordenada N 
= 9.783.478,78m e E = 823.058,09m; 0,30 m e azimute plano 126°52’12” 
até o marco M-007, de coordenada N = 9.783.478,60m e E = 823.058,33m; 
0,38 m e azimute plano 125°21’45” até o marco M-008, de coordenada N 
= 9.783.478,38m e E = 823.058,64m; 4,73 m e azimute plano 125°16’12” 
até o marco M-009, de coordenada N = 9.783.475,65m e E = 823.062,50m; 
0,64 m e azimute plano 125°26’00” até o marco M-010, de coordenada N 
= 9.783.475,28m e E = 823.063,02m; 4,42 m e azimute plano 125°14’11” 
até o marco M-011, de coordenada N = 9.783.472,73m e E = 823.066,63m; 
0,62 m e azimute plano 121°54’29” até o marco M-012, de coordenada N 
= 9.783.472,40m e E = 823.067,16m; 0,49 m e azimute plano 118°08’30” 
até o marco M-013, de coordenada N = 9.783.472,17m e E = 823.067,59m; 
0,48 m e azimute plano 114°26’38” até o marco M-014, de coordenada N 
= 9.783.471,97m e E = 823.068,03m; 13,08 m e azimute plano 112°09’05” 
até o marco M-015, de coordenada N = 9.783.467,04m e E = 823.080,14m; 
0,06 m e azimute plano 108°26’06” até o marco M-016, de coordenada N 
= 9.783.467,02m e E = 823.080,20m; 6,17 m e azimute plano 112°11’54” 
até o marco M-017, de coordenada N = 9.783.464,69m e E = 823.085,91m; 
0,25 m e azimute plano 111°22’14” até o marco M-018, de coordenada N 
= 9.783.464,60m e E = 823.086,14m; 0,83 m e azimute plano 106°02’24” 
até o marco M-019, de coordenada N = 9.783.464,37m e E = 823.086,94m; 
7,62 m e azimute plano 103°16’14” até o marco M-020, de coordenada N 
= 9.783.462,62m e E = 823.094,36m; 15,25 m e azimute plano 103°16’14” 
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até o marco M-021, de coordenada N = 9.783.459,12m e E = 823.109,20m; 
0,26 m e azimute plano 103°29’45” até o marco M-022, de coordenada N 
= 9.783.459,06m e E = 823.109,45m; 0,39 m e azimute plano 101°53’19” 
até o marco M-023, de coordenada N = 9.783.458,98m e E = 823.109,83m; 
0,05 m e azimute plano 101°18’36” até o marco M-024, de coordenada N 
= 9.783.458,97m e E = 823.109,88m; 27,40 m e azimute plano 99°43’37” 
até o marco M-025, de coordenada N = 9.783.454,34m e E = 823.136,89m; 
21,81 m e azimute plano 101°59’25” até o marco M-026, de coordenada N 
= 9.783.449,81m e E = 823.158,22m; 19,11 m e azimute plano 108°27’14” 
até o marco M-027, de coordenada N = 9.783.443,76m e E = 823.176,35m; 
12,79 m e azimute plano 131°32’39” até o marco M-028, de coordenada N 
= 9.783.435,28m e E = 823.185,92m; 25,53 m e azimute plano 158°39’40” 
até o marco M-029, de coordenada N = 9.783.411,50m e E = 823.195,21m; 
1,16 m e azimute plano 158°44’58” até o marco M-030, de coordenada N 
= 9.783.410,42m e E = 823.195,63m; 28,98 m e azimute plano 168°43’02” 
até o marco M-031, de coordenada N = 9.783.382,00m e E = 823.201,30m; 
7,04 m e azimute plano 168°47’09” até o marco M-032, de coordenada N 
= 9.783.375,09m e E = 823.202,67m; 39,42 m e azimute plano 173°30’15” 
até o marco M-033, de coordenada N = 9.783.335,92m e E = 823.207,13m; 
21,05 m e azimute plano 185°10’47” até o marco M-034, de coordenada N 
= 9.783.314,96m e E = 823.205,23m; 24,60 m e azimute plano 196°44’54” 
até o marco M-035, de coordenada N = 9.783.291,40m e E = 823.198,14m; 
10,12 m e azimute plano 198°40’04” até o marco M-036, de coordenada N 
= 9.783.281,81m e E = 823.194,90m; 18,48 m e azimute plano 198°37’17” 
até o marco M-037, de coordenada N = 9.783.264,30m e E = 823.189,00m; 
3,67 m e azimute plano 205°51’59” até o marco M-038, de coordenada N 
= 9.783.261,00m e E = 823.187,40m; 12,97 m e azimute plano 205°52’25” 
até o marco M-039, de coordenada N = 9.783.249,33m e E = 823.181,74m; 
21,22 m e azimute plano 225°17’11” até o marco M-040, de coordenada N 
= 9.783.234,40m e E = 823.166,66m; 0,64 m e azimute plano 222°27’19” 
até o marco M-041, de coordenada N = 9.783.233,93m e E = 823.166,23m; 
0,61 m e azimute plano 217°37’34” até o marco M-042, de coordenada N 
= 9.783.233,45m e E = 823.165,86m; 0,62 m e azimute plano 212°23’59” 
até o marco M-043, de coordenada N = 9.783.232,93m e E = 823.165,53m; 
0,31 m e azimute plano 209°03’17” até o marco M-044, de coordenada N 
= 9.783.232,66m e E = 823.165,38m; 24,45 m e azimute plano 207°29’52” 
até o marco M-045, de coordenada N = 9.783.210,97m e E = 823.154,09m; 
32,71 m e azimute plano 207°51’00” até o marco M-046, de coordenada N 
= 9.783.182,05m e E = 823.138,81m; 0,85 m e azimute plano 204°26’38” 
até o marco M-047, de coordenada N = 9.783.181,28m e E = 823.138,46m; 
26,07 m e azimute plano 200°55’26” até o marco M-048, de coordenada N 
= 9.783.156,93m e E = 823.129,15m; 0,10 m e azimute plano 203°57’45” 
até o marco M-049, de coordenada N = 9.783.156,84m e E = 823.129,11m; 
0,62 m e azimute plano 196°57’58” até o marco M-050, de coordenada N 
= 9.783.156,25m e E = 823.128,93m; 0,61 m e azimute plano 193°20’55” 
até o marco M-051, de coordenada N = 9.783.155,66m e E = 823.128,79m; 
0,44 m e azimute plano 187°45’55” até o marco M-052, de coordenada N 
= 9.783.155,22m e E = 823.128,73m; 0,44 m e azimute plano 185°11’40” 
até o marco M-053, de coordenada N = 9.783.154,78m e E = 823.128,69m; 
4,54 m e azimute plano 182°46’49” até o marco M-054, de coordenada N 
= 9.783.150,25m e E = 823.128,47m; 9,31 m e azimute plano 182°49’54” 
até o marco M-055, de coordenada N = 9.783.140,95m e E = 823.128,01m; 
0,33 m e azimute plano 181°44’09” até o marco M-056, de coordenada N 
= 9.783.140,62m e E = 823.128,00m; 0,61 m e azimute plano 178°07’20” 
até o marco M-057, de coordenada N = 9.783.140,01m e E = 823.128,02m; 
0,62 m e azimute plano 172°31’42” até o marco M-058, de coordenada N 
= 9.783.139,40m e E = 823.128,10m; 0,61 m e azimute plano 167°46’30” 
até o marco M-059, de coordenada N = 9.783.138,80m e E = 823.128,23m; 
0,61 m e azimute plano 161°51’43” até o marco M-060, de coordenada N 
= 9.783.138,22m e E = 823.128,42m; 0,61 m e azimute plano 157°40’17” 
até o marco M-061, de coordenada N = 9.783.137,66m e E = 823.128,65m; 
0,62 m e azimute plano 153°01’11” até o marco M-062, de coordenada N 
= 9.783.137,11m e E = 823.128,93m; 0,61 m e azimute plano 147°05’41” 
até o marco M-063, de coordenada N = 9.783.136,60m e E = 823.129,26m; 
0,61 m e azimute plano 142°56’36” até o marco M-064, de coordenada N 
= 9.783.136,11m e E = 823.129,63m; 0,61 m e azimute plano 137°39’47” 
até o marco M-065, de coordenada N = 9.783.135,66m e E = 823.130,04m; 
0,61 m e azimute plano 132°20’13” até o marco M-066, de coordenada N 
= 9.783.135,25m e E = 823.130,49m; 0,28 m e azimute plano 129°17’22” 
até o marco M-067, de coordenada N = 9.783.135,07m e E = 823.130,71m; 
7,53 m e azimute plano 127°49’42” até o marco M-068, de coordenada N 
= 9.783.130,45m e E = 823.136,66m; 0,48 m e azimute plano 125°40’35” 
até o marco M-069, de coordenada N = 9.783.130,17m e E = 823.137,05m; 
0,46 m e azimute plano 122°39’39” até o marco M-070, de coordenada N 
= 9.783.129,92m e E = 823.137,44m; 0,62 m e azimute plano 116°58’49” 
até o marco M-071, de coordenada N = 9.783.129,64m e E = 823.137,99m; 
0,61 m e azimute plano 112°19’43” até o marco M-072, de coordenada N 
= 9.783.129,41m e E = 823.138,55m; 0,45 m e azimute plano 108°02’03” 
até o marco M-073, de coordenada N = 9.783.129,27m e E = 823.138,98m; 
11,74 m e azimute plano 106°25’41” até o marco M-074, de coordenada N 
= 9.783.125,95m e E = 823.150,24m; 0,77 m e azimute plano 102°46’16” 
até o marco M-075, de coordenada N = 9.783.125,78m e E = 823.150,99m; 
0,61 m e azimute plano 97°35’41” até o marco M-076, de coordenada N = 
9.783.125,70m e E = 823.151,59m; 0,61 m e azimute plano 92°48’56” até 
o marco M-077, de coordenada N = 9.783.125,67m e E = 823.152,20m; 
0,50 m e azimute plano 87°42’34” até o marco M-078, de coordenada N = 
9.783.125,69m e E = 823.152,70m; 9,29 m e azimute plano 86°03’02” até 
o marco M-079, de coordenada N = 9.783.126,33m e E = 823.161,97m; 
0,73 m e azimute plano 82°52’30” até o marco M-080, de coordenada N = 
9.783.126,42m e E = 823.162,69m; 0,61 m e azimute plano 77°46’30” até 
o marco M-081, de coordenada N = 9.783.126,55m e E = 823.163,29m; 
0,61 m e azimute plano 72°45’31” até o marco M-082, de coordenada N = 

9.783.126,73m e E = 823.163,87m; 0,67 m e azimute plano 68°02’22” até 
o marco M-083, de coordenada N = 9.783.126,98m e E = 823.164,49m; 
16,53 m e azimute plano 64°40’31” até o marco M-084, de coordenada N 
= 9.783.134,05m e E = 823.179,43m; 14,28 m e azimute plano 70°11’42” 
até o marco M-085, de coordenada N = 9.783.138,89m e E = 823.192,87m; 
12,19 m e azimute plano 84°26’38” até o marco M-086, de coordenada N 
= 9.783.140,07m e E = 823.205,00m; 23,35 m e azimute plano 88°31’39” 
até o marco M-087, de coordenada N = 9.783.140,67m e E = 823.228,34m; 
20,07 m e azimute plano 92°47’54” até o marco M-088, de coordenada N 
= 9.783.139,69m e E = 823.248,39m; 6,48 m e azimute plano 92°49’53” 
até o marco M-089, de coordenada N = 9.783.139,37m e E = 823.254,86m; 
17,46 m e azimute plano 109°38’58” até o marco M-090, de coordenada N 
= 9.783.133,50m e E = 823.271,30m; 20,61 m e azimute plano 128°51’19” 
até o marco M-091, de coordenada N = 9.783.120,57m e E = 823.287,35m; 
19,30 m e azimute plano 133°35’37” até o marco M-092, de coordenada N 
= 9.783.107,26m e E = 823.301,33m; 18,55 m e azimute plano 141°34’01” 
até o marco M-093, de coordenada N = 9.783.092,73m e E = 823.312,86m; 
19,92 m e azimute plano 160°26’14” até o marco M-094, de coordenada N 
= 9.783.073,96m e E = 823.319,53m; 17,14 m e azimute plano 169°55’20” 
até o marco M-095, de coordenada N = 9.783.057,08m e E = 823.322,53m; 
1,01 m e azimute plano 169°41’43” até o marco M-096, de coordenada N 
= 9.783.056,09m e E = 823.322,71m; 0,22 m e azimute plano 169°41’43” 
até o marco M-097, de coordenada N = 9.783.055,87m e E = 823.322,75m; 
42,07 m e azimute plano 168°05’30” até o marco M-098, de coordenada N 
= 9.783.014,71m e E = 823.331,43m; 5,48 m e azimute plano 168°05’43” 
até o marco M-099, de coordenada N = 9.783.009,35m e E = 823.332,56m; 
32,91 m e azimute plano 172°12’44” até o marco M-100, de coordenada N 
= 9.782.976,74m e E = 823.337,02m; 5,17 m e azimute plano 172°06’18” 
até o marco M-101, de coordenada N = 9.782.971,62m e E = 823.337,73m; 
24,80 m e azimute plano 175°40’33” até o marco M-102, de coordenada N 
= 9.782.946,89m e E = 823.339,60m; 17,79 m e azimute plano 187°45’08” 
até o marco M-103, de coordenada N = 9.782.929,26m e E = 823.337,20m; 
1,03 m e azimute plano 187°48’55” até o marco M-104, de coordenada N 
= 9.782.928,24m e E = 823.337,06m; 21,99 m e azimute plano 193°48’54” 
até o marco M-105, de coordenada N = 9.782.906,89m e E = 823.331,81m; 
0,46 m e azimute plano 191°18’36” até o marco M-106, de coordenada N 
= 9.782.906,44m e E = 823.331,72m; 0,69 m e azimute plano 187°32’22” 
até o marco M-107, de coordenada N = 9.782.905,76m e E = 823.331,63m; 
26,42 m e azimute plano 184°24’25” até o marco M-108, de coordenada N 
= 9.782.879,42m e E = 823.329,60m; 0,52 m e azimute plano 182°12’09” 
até o marco M-109, de coordenada N = 9.782.878,90m e E = 823.329,58m; 
2,22 m e azimute plano 180°15’29” até o marco M-110, de coordenada N 
= 9.782.876,68m e E = 823.329,57m; 18,19 m e azimute plano 180°05’40” 
até o marco M-111, de coordenada N = 9.782.858,49m e E = 823.329,54m; 
0,61 m e azimute plano 177°11’04” até o marco M-112, de coordenada N 
= 9.782.857,88m e E = 823.329,57m; 0,62 m e azimute plano 172°31’42” 
até o marco M-113, de coordenada N = 9.782.857,27m e E = 823.329,65m; 
0,61 m e azimute plano 167°46’30” até o marco M-114, de coordenada N 
= 9.782.856,67m e E = 823.329,78m; 0,61 m e azimute plano 162°45’31” 
até o marco M-115, de coordenada N = 9.782.856,09m e E = 823.329,96m; 
0,04 m e azimute plano 153°26’06” até o marco M-116, de coordenada N 
= 9.782.856,05m e E = 823.329,98m; 13,34 m e azimute plano 159°47’09” 
até o marco M-117, de coordenada N = 9.782.843,53m e E = 823.334,59m; 
18,97 m e azimute plano 159°38’43” até o marco M-118, de coordenada N 
= 9.782.825,74m e E = 823.341,19m; 0,58 m e azimute plano 157°50’01” 
até o marco M-119, de coordenada N = 9.782.825,20m e E = 823.341,41m; 
0,61 m e azimute plano 152°35’33” até o marco M-120, de coordenada N 
= 9.782.824,66m e E = 823.341,69m; 23,65 m e azimute plano 149°47’33” 
até o marco M-121, de coordenada N = 9.782.804,22m e E = 823.353,59m; 
0,51 m e azimute plano 147°52’30” até o marco M-122, de coordenada N 
= 9.782.803,79m e E = 823.353,86m; 0,51 m e azimute plano 143°48’24” 
até o marco M-123, de coordenada N = 9.782.803,38m e E = 823.354,16m; 
21,68 m e azimute plano 141°27’36” até o marco M-124, de coordenada N 
= 9.782.786,42m e E = 823.367,67m; 6,90 m e azimute plano 141°32’05” 
até o marco M-125, de coordenada N = 9.782.781,02m e E = 823.371,96m; 
23,48 m e azimute plano 142°44’06” até o marco M-126, de coordenada N 
= 9.782.762,33m e E = 823.386,18m; 8,09 m e azimute plano 150°12’09” 
até o marco M-127, de coordenada N = 9.782.755,31m e E = 823.390,20m; 
12,72 m e azimute plano 150°12’38” até o marco M-128, de coordenada N 
= 9.782.744,27m e E = 823.396,52m; 0,62 m e azimute plano 147°36’01” 
até o marco M-129, de coordenada N = 9.782.743,75m e E = 823.396,85m; 
0,61 m e azimute plano 142°56’36” até o marco M-130, de coordenada N 
= 9.782.743,26m e E = 823.397,22m; 0,61 m e azimute plano 137°39’47” 
até o marco M-131, de coordenada N = 9.782.742,81m e E = 823.397,63m; 
0,61 m e azimute plano 132°20’13” até o marco M-132, de coordenada N 
= 9.782.742,40m e E = 823.398,08m; 0,35 m e azimute plano 129°10’25” 
até o marco M-133, de coordenada N = 9.782.742,18m e E = 823.398,35m; 
12,98 m e azimute plano 127°19’45” até o marco M-134, de coordenada N 
= 9.782.734,31m e E = 823.408,67m; 13,10 m e azimute plano 146°14’14” 
até o marco M-135, de coordenada N = 9.782.723,42m e E = 823.415,95m; 
0,75 m e azimute plano 143°07’48” até o marco M-136, de coordenada N 
= 9.782.722,82m e E = 823.416,40m; 0,61 m e azimute plano 137°39’47” 
até o marco M-137, de coordenada N = 9.782.722,37m e E = 823.416,81m; 
0,62 m e azimute plano 133°01’30” até o marco M-138, de coordenada N 
= 9.782.721,95m e E = 823.417,26m; 0,32 m e azimute plano 128°39’35” 
até o marco M-139, de coordenada N = 9.782.721,75m e E = 823.417,51m; 
10,83 m e azimute plano 127°27’44” até o marco M-140, de coordenada N 
= 9.782.715,16m e E = 823.426,11m; 0,08 m e azimute plano 135°00’00” 
até o marco M-141, de coordenada N = 9.782.715,10m e E = 823.426,17m; 
16,53 m e azimute plano 126°45’32” até o marco M-142, de coordenada N 
= 9.782.705,21m e E = 823.439,41m; 0,82 m e azimute plano 124°04’38” 
até o marco M-143, de coordenada N = 9.782.704,75m e E = 823.440,09m; 
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0,30 m e azimute plano 117°24’27” até o marco M-144, de coordenada N 
= 9.782.704,61m e E = 823.440,36m; 15,66 m e azimute plano 117°37’44” 
até o marco M-145, de coordenada N = 9.782.697,35m e E = 823.454,23m; 
0,76 m e azimute plano 117°34’55” até o marco M-146, de coordenada N 
= 9.782.697,00m e E = 823.454,90m; 10,47 m e azimute plano 118°02’02” 
até o marco M-147, de coordenada N = 9.782.692,08m e E = 823.464,14m; 
0,30 m e azimute plano 117°24’27” até o marco M-148, de coordenada N 
= 9.782.691,94m e E = 823.464,41m; 16,87 m e azimute plano 115°31’55” 
até o marco M-149, de coordenada N = 9.782.684,67m e E = 823.479,63m; 
0,02 m e azimute plano 116°33’54” até o marco M-150, de coordenada N 
= 9.782.684,66m e E = 823.479,65m; 0,64 m e azimute plano 112°08’08” 
até o marco M-151, de coordenada N = 9.782.684,42m e E = 823.480,24m; 
0,62 m e azimute plano 107°51’01” até o marco M-152, de coordenada N 
= 9.782.684,23m e E = 823.480,83m; 0,60 m e azimute plano 102°25’33” 
até o marco M-153, de coordenada N = 9.782.684,10m e E = 823.481,42m; 
0,62 m e azimute plano 97°28’18” até o marco M-154, de coordenada N = 
9.782.684,02m e E = 823.482,03m; 0,61 m e azimute plano 92°48’56” até 
o marco M-155, de coordenada N = 9.782.683,99m e E = 823.482,64m; 
0,61 m e azimute plano 87°11’04” até o marco M-156, de coordenada N = 
9.782.684,02m e E = 823.483,25m; 0,60 m e azimute plano 83°20’44” até 
o marco M-157, de coordenada N = 9.782.684,09m e E = 823.483,85m; 
0,38 m e azimute plano 77°47’58” até o marco M-158, de coordenada N = 
9.782.684,17m e E = 823.484,22m; 8,34 m e azimute plano 77°02’48” até 
o marco M-159, de coordenada N = 9.782.686,04m e E = 823.492,35m; 
0,12 m e azimute plano 75°57’50” até o marco M-160, de coordenada N = 
9.782.686,07m e E = 823.492,47m; 10,79 m e azimute plano 77°02’43” 
até o marco M-161, de coordenada N = 9.782.688,49m e E = 823.502,99m; 
7,38 m e azimute plano 95°36’09” até o marco M-162, de coordenada N = 
9.782.687,77m e E = 823.510,33m; 12,06 m e azimute plano 95°36’58” 
até o marco M-163, de coordenada N = 9.782.686,59m e E = 823.522,33m; 
18,35 m e azimute plano 96°24’45” até o marco M-164, de coordenada N 
= 9.782.684,54m e E = 823.540,57m; 5,57 m e azimute plano 96°23’08” 
até o marco M-165, de coordenada N = 9.782.683,92m e E = 823.546,11m; 
17,32 m e azimute plano 96°37’57” até o marco M-166, de coordenada N 
= 9.782.681,92m e E = 823.563,31m; 0,80 m e azimute plano 93°34’35” 
até o marco M-167, de coordenada N = 9.782.681,87m e E = 823.564,11m; 
0,61 m e azimute plano 87°11’04” até o marco M-168, de coordenada N = 
9.782.681,90m e E = 823.564,72m; 0,62 m e azimute plano 82°31’42” até 
o marco M-169, de coordenada N = 9.782.681,98m e E = 823.565,33m; 
0,45 m e azimute plano 78°26’24” até o marco M-170, de coordenada N = 
9.782.682,07m e E = 823.565,77m; 0,46 m e azimute plano 74°44’42” até 
o marco M-171, de coordenada N = 9.782.682,19m e E = 823.566,21m; 
12,37 m e azimute plano 72°38’55” até o marco M-172, de coordenada N 
= 9.782.685,88m e E = 823.578,02m; 0,82 m e azimute plano 72°53’50” 
até o marco M-173, de coordenada N = 9.782.686,12m e E = 823.578,80m; 
0,32 m e azimute plano 71°33’54” até o marco M-174, de coordenada N = 
9.782.686,22m e E = 823.579,10m; 0,54 m e azimute plano 68°11’55” até 
o marco M-175, de coordenada N = 9.782.686,42m e E = 823.579,60m; 
0,55 m e azimute plano 62°58’09” até o marco M-176, de coordenada N = 
9.782.686,67m e E = 823.580,09m; 13,62 m e azimute plano 61°12’54” 
até o marco M-177, de coordenada N = 9.782.693,23m e E = 823.592,03m; 
0,13 m e azimute plano 57°31’44” até o marco M-178, de coordenada N = 
9.782.693,30m e E = 823.592,14m; 0,61 m e azimute plano 58°23’33” até 
o marco M-179, de coordenada N = 9.782.693,62m e E = 823.592,66m; 
0,61 m e azimute plano 51°37’57” até o marco M-180, de coordenada N = 
9.782.694,00m e E = 823.593,14m; 0,83 m e azimute plano 46°56’29” até 
o marco M-181, de coordenada N = 9.782.694,57m e E = 823.593,75m; 
17,67 m e azimute plano 43°18’11” até o marco M-182, de coordenada N 
= 9.782.707,43m e E = 823.605,87m; 8,53 m e azimute plano 43°17’25” 
até o marco M-183, de coordenada N = 9.782.713,64m e E = 823.611,72m; 
16,34 m e azimute plano 57°47’52” até o marco M-184, de coordenada N 
= 9.782.722,35m e E = 823.625,55m; 14,58 m e azimute plano 57°58’41” 
até o marco M-185, de coordenada N = 9.782.730,08m e E = 823.637,91m; 
15,34 m e azimute plano 62°25’58” até o marco M-186, de coordenada N 
= 9.782.737,18m e E = 823.651,51m; 11,31 m e azimute plano 62°23’33” 
até o marco M-187, de coordenada N = 9.782.742,42m e E = 823.661,53m; 
0,28 m e azimute plano 62°31’32” até o marco M-188, de coordenada N = 
9.782.742,55m e E = 823.661,78m; 0,54 m e azimute plano 57°46’16” até 
o marco M-189, de coordenada N = 9.782.742,84m e E = 823.662,24m; 
10,25 m e azimute plano 55°41’24” até o marco M-190, de coordenada N 
= 9.782.748,62m e E = 823.670,71m; 8,17 m e azimute plano 55°37’44” 
até o marco M-191, de coordenada N = 9.782.753,23m e E = 823.677,45m; 
34,65 m e azimute plano 92°08’00” até o marco M-192, de coordenada N 
= 9.782.751,94m e E = 823.712,08m; 25,91 m e azimute plano 94°34’55” 
até o marco M-193, de coordenada N = 9.782.749,87m e E = 823.737,91m; 
24,37 m e azimute plano 94°35’23” até o marco M-194, de coordenada N 
= 9.782.747,92m e E = 823.762,20m; 6,25 m e azimute plano 95°47’01” 
até o marco M-195, de coordenada N = 9.782.747,29m e E = 823.768,42m; 
28,18 m e azimute plano 95°47’00” até o marco M-196, de coordenada N 
= 9.782.744,45m e E = 823.796,46m; 11,88 m e azimute plano 95°44’56” 
até o marco M-197, de coordenada N = 9.782.743,26m e E = 823.808,28m; 
27,42 m e azimute plano 99°08’59” até o marco M-198, de coordenada N 
= 9.782.738,90m e E = 823.835,35m; 5,91 m e azimute plano 99°02’53” 
até o marco M-199, de coordenada N = 9.782.737,97m e E = 823.841,19m; 
0,28 m e azimute plano 98°07’48” até o marco M-200, de coordenada N = 
9.782.737,93m e E = 823.841,47m; 31,50 m e azimute plano 96°46’56” 
até o marco M-201, de coordenada N = 9.782.734,21m e E = 823.872,75m; 
23,82 m e azimute plano 96°45’07” até o marco M-202, de coordenada N 
= 9.782.731,41m e E = 823.896,40m; 1,07 m e azimute plano 96°59’31” 
até o marco M-203, de coordenada N = 9.782.731,28m e E = 823.897,46m; 
44,80 m e azimute plano 101°50’12” até o marco M-204, de coordenada N 
= 9.782.722,09m e E = 823.941,31m; 19,00 m e azimute plano 105°24’40” 

até o marco M-205, de coordenada N = 9.782.717,04m e E = 823.959,63m; 
14,87 m e azimute plano 105°26’52” até o marco M-206, de coordenada N 
= 9.782.713,08m e E = 823.973,96m; 5,75 m e azimute plano 105°26’19” 
até o marco M-207, de coordenada N = 9.782.711,55m e E = 823.979,50m; 
0,58 m e azimute plano 102°50’52” até o marco M-208, de coordenada N 
= 9.782.711,42m e E = 823.980,07m; 50,21 m e azimute plano 100°36’58” 
até o marco M-209, de coordenada N = 9.782.702,17m e E = 824.029,42m; 
1,51 m e azimute plano 105°47’19” até o marco M-210, de coordenada N 
= 9.782.701,76m e E = 824.030,87m; 25,65 m e azimute plano 105°46’14” 
até o marco M-211, de coordenada N = 9.782.694,79m e E = 824.055,55m; 
3,66 m e azimute plano 105°51’34” até o marco M-212, de coordenada N 
= 9.782.693,79m e E = 824.059,07m; 21,91 m e azimute plano 114°17’02” 
até o marco M-213, de coordenada N = 9.782.684,78m e E = 824.079,04m; 
18,22 m e azimute plano 115°35’40” até o marco M-214, de coordenada N 
= 9.782.676,91m e E = 824.095,47m; 4,28 m e azimute plano 116°30’19” 
até o marco M-215, de coordenada N = 9.782.675,00m e E = 824.099,30m; 
12,88 m e azimute plano 116°31’31” até o marco M-216, de coordenada N 
= 9.782.669,25m e E = 824.110,82m; 18,71 m e azimute plano 125°13’40” 
até o marco M-217, de coordenada N = 9.782.658,46m e E = 824.126,10m; 
6,20 m e azimute plano 128°38’43” até o marco M-218, de coordenada N 
= 9.782.654,59m e E = 824.130,94m; 13,95 m e azimute plano 128°35’44” 
até o marco M-219, de coordenada N = 9.782.645,89m e E = 824.141,84m; 
22,69 m e azimute plano 141°45’58” até o marco M-220, de coordenada N 
= 9.782.628,07m e E = 824.155,88m; 0,21 m e azimute plano 140°54’22” 
até o marco M-221, de coordenada N = 9.782.627,91m e E = 824.156,01m; 
0,61 m e azimute plano 137°39’47” até o marco M-222, de coordenada N 
= 9.782.627,46m e E = 824.156,42m; 0,62 m e azimute plano 133°01’30” 
até o marco M-223, de coordenada N = 9.782.627,04m e E = 824.156,87m; 
0,19 m e azimute plano 126°15’14” até o marco M-224, de coordenada N 
= 9.782.626,93m e E = 824.157,02m; 16,39 m e azimute plano 128°36’38” 
até o marco M-225, de coordenada N = 9.782.616,70m e E = 824.169,83m; 
0,53 m e azimute plano 128°09’26” até o marco M-226, de coordenada N 
= 9.782.616,37m e E = 824.170,25m; 0,51 m e azimute plano 127°05’34” 
até o marco M-227, de coordenada N = 9.782.616,06m e E = 824.170,66m; 
0,53 m e azimute plano 121°53’27” até o marco M-228, de coordenada N 
= 9.782.615,78m e E = 824.171,11m; 8,62 m e azimute plano 120°01’02” 
até o marco M-229, de coordenada N = 9.782.611,47m e E = 824.178,57m; 
5,90 m e azimute plano 119°59’52” até o marco M-230, de coordenada N 
= 9.782.608,52m e E = 824.183,68m; 0,61 m e azimute plano 117°24’27” 
até o marco M-231, de coordenada N = 9.782.608,24m e E = 824.184,22m; 
0,61 m e azimute plano 113°11’55” até o marco M-232, de coordenada N 
= 9.782.608,00m e E = 824.184,78m; 0,74 m e azimute plano 106°28’37” 
até o marco M-233, de coordenada N = 9.782.607,79m e E = 824.185,49m; 
13,65 m e azimute plano 104°04’37” até o marco M-234, de coordenada N 
= 9.782.604,47m e E = 824.198,73m; 0,25 m e azimute plano 101°46’06” 
até o marco M-235, de coordenada N = 9.782.604,42m e E = 824.198,97m; 
22,35 m e azimute plano 102°00’32” até o marco M-236, de coordenada N 
= 9.782.599,77m e E = 824.220,83m; 0,23 m e azimute plano 102°48’15” 
até o marco M-237, de coordenada N = 9.782.599,72m e E = 824.221,05m; 
0,19 m e azimute plano 98°58’21” até o marco M-238, de coordenada N = 
9.782.599,69m e E = 824.221,24m; 5,59 m e azimute plano 98°32’09” até 
o marco M-239, de coordenada N = 9.782.598,86m e E = 824.226,77m; 
19,46 m e azimute plano 98°34’18” até o marco M-240, de coordenada N 
= 9.782.595,96m e E = 824.246,01m; 1,51 m e azimute plano 98°46’30” 
até o marco M-241, de coordenada N = 9.782.595,73m e E = 824.247,50m; 
27,56 m e azimute plano 102°24’09” até o marco M-242, de coordenada N 
= 9.782.589,81m e E = 824.274,42m; 0,28 m e azimute plano 102°31’44” 
até o marco M-243, de coordenada N = 9.782.589,75m e E = 824.274,69m; 
0,29 m e azimute plano 97°51’12” até o marco M-244, de coordenada N = 
9.782.589,71m e E = 824.274,98m; 19,38 m e azimute plano 97°42’43” 
até o marco M-245, de coordenada N = 9.782.587,11m e E = 824.294,18m; 
11,76 m e azimute plano 97°43’24” até o marco M-246, de coordenada N 
= 9.782.585,53m e E = 824.305,83m; 3,19 m e azimute plano 97°44’56” 
até o marco M-247, de coordenada N = 9.782.585,10m e E = 824.308,99m; 
22,85 m e azimute plano 104°49’58” até o marco M-248, de coordenada N 
= 9.782.579,25m e E = 824.331,08m; 0,57 m e azimute plano 103°04’10” 
até o marco M-249, de coordenada N = 9.782.579,12m e E = 824.331,64m; 
0,79 m e azimute plano 96°34’55” até o marco M-250, de coordenada N = 
9.782.579,03m e E = 824.332,42m; 30,77 m e azimute plano 93°39’07” 
até o marco M-251, de coordenada N = 9.782.577,07m e E = 824.363,13m; 
24,49 m e azimute plano 111°13’56” até o marco M-252, de coordenada N 
= 9.782.568,20m e E = 824.385,96m; 0,14 m e azimute plano 111°02’15” 
até o marco M-253, de coordenada N = 9.782.568,15m e E = 824.386,09m; 
0,52 m e azimute plano 107°44’41” até o marco M-254, de coordenada N 
= 9.782.567,99m e E = 824.386,59m; 13,14 m e azimute plano 105°48’49” 
até o marco M-255, de coordenada N = 9.782.564,41m e E = 824.399,23m; 
0,10 m e azimute plano 106°41’57” até o marco M-256, de coordenada N 
= 9.782.564,38m e E = 824.399,33m; 3,86 m e azimute plano 105°48’09” 
até o marco M-257, de coordenada N = 9.782.563,33m e E = 824.403,04m; 
14,55 m e azimute plano 105°45’22” até o marco M-258, de coordenada N 
= 9.782.559,38m e E = 824.417,04m; 0,26 m e azimute plano 105°38’32” 
até o marco M-259, de coordenada N = 9.782.559,31m e E = 824.417,29m; 
9,16 m e azimute plano 103°42’09” até o marco M-260, de coordenada N 
= 9.782.557,14m e E = 824.426,19m; 18,78 m e azimute plano 103°44’25” 
até o marco M-261, de coordenada N = 9.782.552,68m e E = 824.444,43m; 
0,45 m e azimute plano 101°33’36” até o marco M-262, de coordenada N 
= 9.782.552,59m e E = 824.444,87m; 0,19 m e azimute plano 98°58’21” 
até o marco M-263, de coordenada N = 9.782.552,56m e E = 824.445,06m; 
18,08 m e azimute plano 98°29’35” até o marco M-264, de coordenada N 
= 9.782.549,89m e E = 824.462,94m; 0,51 m e azimute plano 95°35’58” 
até o marco M-265, de coordenada N = 9.782.549,84m e E = 824.463,45m; 
0,51 m e azimute plano 92°14’45” até o marco M-266, de coordenada N = 
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9.782.549,82m e E = 824.463,96m; 17,12 m e azimute plano 90°06’01” 
até o marco M-267, de coordenada N = 9.782.549,79m e E = 824.481,08m; 
16,01 m e azimute plano 91°49’32” até o marco M-268, de coordenada N 
= 9.782.549,28m e E = 824.497,08m; 4,83 m e azimute plano 91°53’50” 
até o marco M-269, de coordenada N = 9.782.549,12m e E = 824.501,91m; 
14,55 m e azimute plano 106°56’26” até o marco M-270, de coordenada N 
= 9.782.544,88m e E = 824.515,83m; 5,78 m e azimute plano 114°05’00” 
até o marco M-271, de coordenada N = 9.782.542,52m e E = 824.521,11m; 
21,10 m e azimute plano 114°03’03” até o marco M-272, de coordenada N 
= 9.782.533,92m e E = 824.540,38m; 28,07 m e azimute plano 117°43’28” 
até o marco M-273, de coordenada N = 9.782.520,86m e E = 824.565,23m; 
12,96 m e azimute plano 119°29’33” até o marco M-274, de coordenada N 
= 9.782.514,48m e E = 824.576,51m; 15,62 m e azimute plano 119°29’08” 
até o marco M-275, de coordenada N = 9.782.506,79m e E = 824.590,11m; 
16,82 m e azimute plano 119°29’29” até o marco M-276, de coordenada N 
= 9.782.498,51m e E = 824.604,75m; 28,57 m e azimute plano 121°14’32” 
até o marco M-277, de coordenada N = 9.782.483,69m e E = 824.629,18m; 
10,79 m e azimute plano 121°12’02” até o marco M-278, de coordenada N 
= 9.782.478,10m e E = 824.638,41m; 0,14 m e azimute plano 120°15’23” 
até o marco M-279, de coordenada N = 9.782.478,03m e E = 824.638,53m; 
21,49 m e azimute plano 120°04’20” até o marco M-280, de coordenada N 
= 9.782.467,26m e E = 824.657,13m; 16,52 m e azimute plano 120°04’18” 
até o marco M-281, de coordenada N = 9.782.458,98m e E = 824.671,43m; 
1,91 m e azimute plano 123°41’24” até o marco M-282, de coordenada N 
= 9.782.457,92m e E = 824.673,02m; 27,74 m e azimute plano 123°37’17” 
até o marco M-283, de coordenada N = 9.782.442,56m e E = 824.696,12m; 
8,27 m e azimute plano 123°39’06” até o marco M-284, de coordenada N 
= 9.782.437,98m e E = 824.703,00m; 0,44 m e azimute plano 121°51’58” 
até o marco M-285, de coordenada N = 9.782.437,75m e E = 824.703,37m; 
0,57 m e azimute plano 117°00’46” até o marco M-286, de coordenada N 
= 9.782.437,49m e E = 824.703,88m; 0,57 m e azimute plano 113°51’37” 
até o marco M-287, de coordenada N = 9.782.437,26m e E = 824.704,40m; 
14,01 m e azimute plano 110°44’17” até o marco M-288, de coordenada N 
= 9.782.432,30m e E = 824.717,50m; 6,06 m e azimute plano 110°45’58” 
até o marco M-289, de coordenada N = 9.782.430,15m e E = 824.723,17m; 
30,21 m e azimute plano 118°10’06” até o marco M-290, de coordenada N 
= 9.782.415,89m e E = 824.749,80m; 6,08 m e azimute plano 120°14’10” 
até o marco M-291, de coordenada N = 9.782.412,83m e E = 824.755,05m; 
21,37 m e azimute plano 120°12’02” até o marco M-292, de coordenada N 
= 9.782.402,08m e E = 824.773,52m; 0,62 m e azimute plano 116°58’49” 
até o marco M-293, de coordenada N = 9.782.401,80m e E = 824.774,07m; 
0,61 m e azimute plano 113°11’55” até o marco M-294, de coordenada N 
= 9.782.401,56m e E = 824.774,63m; 0,84 m e azimute plano 106°30’16” 
até o marco M-295, de coordenada N = 9.782.401,32m e E = 824.775,44m; 
13,13 m e azimute plano 103°09’29” até o marco M-296, de coordenada N 
= 9.782.398,33m e E = 824.788,23m; deste, segue pela faixa de dominío 
pela Margem direita (Sentido Norte-Sul) da Estrada Vicinal Sem denomi-
nação, com a seguinte distância  14,32 m e azimute plano 195°18’28” até 
o marco M-297, de coordenada N = 9.782.384,52m e E = 824.784,45m; 
22,65 m e azimute plano 195°16’54” até o marco M-298, de coordenada N 
= 9.782.362,67m e E = 824.778,48m; 34,02 m e azimute plano 195°17’10” 
até o marco M-299, de coordenada N = 9.782.329,85m e E = 824.769,51m; 
0,05 m e azimute plano 191°18’36” até o marco M-300, de coordenada N 
= 9.782.329,80m e E = 824.769,50m; 31,83 m e azimute plano 195°17’06” 
até o marco M-301, de coordenada N = 9.782.299,10m e E = 824.761,11m; 
21,75 m e azimute plano 195°18’05” até o marco M-302, de coordenada N 
= 9.782.278,12m e E = 824.755,37m; 14,78 m e azimute plano 195°15’31” 
até o marco M-303, de coordenada N = 9.782.263,86m e E = 824.751,48m; 
0,09 m e azimute plano 198°26’06” até o marco M-304, de coordenada N 
= 9.782.263,77m e E = 824.751,45m; 20,46 m e azimute plano 194°31’06” 
até o marco M-305, de coordenada N = 9.782.243,96m e E = 824.746,32m; 
12,87 m e azimute plano 194°29’23” até o marco M-306, de coordenada N 
= 9.782.231,50m e E = 824.743,10m; 38,67 m e azimute plano 194°31’43” 
até o marco M-307, de coordenada N = 9.782.194,07m e E = 824.733,40m; 
10,05 m e azimute plano 194°31’13” até o marco M-308, de coordenada N 
= 9.782.184,34m e E = 824.730,88m; 13,32 m e azimute plano 194°31’36” 
até o marco M-309, de coordenada N = 9.782.171,45m e E = 824.727,54m; 
26,94 m e azimute plano 194°30’39” até o marco M-310, de coordenada N 
= 9.782.145,37m e E = 824.720,79m; 15,69 m e azimute plano 195°24’32” 
até o marco M-311, de coordenada N = 9.782.130,24m e E = 824.716,62m; 
4,29 m e azimute plano 195°23’44” até o marco M-312, de coordenada N 
= 9.782.126,10m e E = 824.715,48m; 3,19 m e azimute plano 195°15’18” 
até o marco M-313, de coordenada N = 9.782.123,02m e E = 824.714,64m; 
41,92 m e azimute plano 195°23’43” até o marco M-314, de coordenada N 
= 9.782.082,60m e E = 824.703,51m; 6,48 m e azimute plano 195°23’13” 
até o marco M-315, de coordenada N = 9.782.076,35m e E = 824.701,79m; 
58,31 m e azimute plano 195°23’07” até o marco M-316, de coordenada N 
= 9.782.020,13m e E = 824.686,32m; 0,10 m e azimute plano 196°41’57” 
até o marco M-317, de coordenada N = 9.782.020,03m e E = 824.686,29m; 
33,94 m e azimute plano 195°23’45” até o marco M-318, de coordenada N 
= 9.781.987,31m e E = 824.677,28m; 10,95 m e azimute plano 195°21’22” 
até o marco M-319, de coordenada N = 9.781.976,75m e E = 824.674,38m; 
5,92 m e azimute plano 195°28’02” até o marco M-320, de coordenada N 
= 9.781.971,04m e E = 824.672,80m; 0,16 m e azimute plano 194°02’10” 
até o marco M-321, de coordenada N = 9.781.970,88m e E = 824.672,76m; 
41,95 m e azimute plano 194°05’57” até o marco M-322, de coordenada N 
= 9.781.930,19m e E = 824.662,54m; 7,66 m e azimute plano 194°07’37” 
até o marco M-323, de coordenada N = 9.781.922,76m e E = 824.660,67m; 
49,87 m e azimute plano 194°06’01” até o marco M-324, de coordenada N 
= 9.781.874,39m e E = 824.648,52m; 12,55 m e azimute plano 194°04’10” 
até o marco M-325, de coordenada N = 9.781.862,22m e E = 824.645,47m; 
46,63 m e azimute plano 194°06’07” até o marco M-326, de coordenada N 

= 9.781.817,00m e E = 824.634,11m; 10,51 m e azimute plano 194°06’09” 
até o marco M-327, de coordenada N = 9.781.806,81m e E = 824.631,55m; 
46,63 m e azimute plano 194°06’07” até o marco M-328, de coordenada N 
= 9.781.761,59m e E = 824.620,19m; 10,69 m e azimute plano 194°07’38” 
até o marco M-329, de coordenada N = 9.781.751,22m e E = 824.617,58m; 
6,20 m e azimute plano 194°06’13” até o marco M-330, de coordenada N 
= 9.781.745,21m e E = 824.616,07m; 43,67 m e azimute plano 194°58’53” 
até o marco M-331, de coordenada N = 9.781.703,02m e E = 824.604,78m; 
6,70 m e azimute plano 194°58’12” até o marco M-332, de coordenada N 
= 9.781.696,55m e E = 824.603,05m; 50,12 m e azimute plano 194°59’54” 
até o marco M-333, de coordenada N = 9.781.648,14m e E = 824.590,08m; 
13,96 m e azimute plano 194°58’54” até o marco M-334, de coordenada N 
= 9.781.634,65m e E = 824.586,47m; 16,97 m e azimute plano 194°59’40” 
até o marco M-335, de coordenada N = 9.781.618,26m e E = 824.582,08m; 
0,08 m e azimute plano 194°02’10” até o marco M-336, de coordenada N 
= 9.781.618,18m e E = 824.582,06m; 25,31 m e azimute plano 194°16’20” 
até o marco M-337, de coordenada N = 9.781.593,65m e E = 824.575,82m; 
8,30 m e azimute plano 194°18’15” até o marco M-338, de coordenada N 
= 9.781.585,61m e E = 824.573,77m; 50,91 m e azimute plano 194°16’55” 
até o marco M-339, de coordenada N = 9.781.536,27m e E = 824.561,21m; 
4,75 m e azimute plano 194°16’14” até o marco M-340, de coordenada N 
= 9.781.531,67m e E = 824.560,04m; 58,14 m e azimute plano 194°16’48” 
até o marco M-341, de coordenada N = 9.781.475,33m e E = 824.545,70m; 
1,27 m e azimute plano 194°08’45” até o marco M-342, de coordenada N 
= 9.781.474,10m e E = 824.545,39m; 8,08 m e azimute plano 195°00’00” 
até o marco M-343, de coordenada N = 9.781.466,30m e E = 824.543,30m; 
51,42 m e azimute plano 194°59’25” até o marco M-344, de coordenada N 
= 9.781.416,63m e E = 824.530,00m; 12,71 m e azimute plano 194°59’53” 
até o marco M-345, de coordenada N = 9.781.404,35m e E = 824.526,71m; 
34,35 m e azimute plano 194°58’59” até o marco M-346, de coordenada N 
= 9.781.371,17m e E = 824.517,83m; 3,21 m e azimute plano 194°59’20” 
até o marco M-347, de coordenada N = 9.781.368,07m e E = 824.517,00m; 
16,54 m e azimute plano 194°59’38” até o marco M-348, de coordenada N 
= 9.781.352,09m e E = 824.512,72m; 60,97 m e azimute plano 194°59’20” 
até o marco M-349, de coordenada N = 9.781.293,19m e E = 824.496,95m; 
0,16 m e azimute plano 194°55’53” até o marco M-350, de coordenada N 
= 9.781.293,04m e E = 824.496,91m; 16,17 m e azimute plano 194°58’54” 
até o marco M-351, de coordenada N = 9.781.277,42m e E = 824.492,73m; 
30,74 m e azimute plano 195°43’22” até o marco M-352, de coordenada N 
= 9.781.247,83m e E = 824.484,40m; 7,70 m e azimute plano 195°40’46” 
até o marco M-353, de coordenada N = 9.781.240,42m e E = 824.482,32m; 
14,08 m e azimute plano 195°42’18” até o marco M-354, de coordenada N 
= 9.781.226,87m e E = 824.478,51m; 42,05 m e azimute plano 195°42’55” 
até o marco M-355, de coordenada N = 9.781.186,39m e E = 824.467,12m; 
19,40 m e azimute plano 195°44’04” até o marco M-356, de coordenada N 
= 9.781.167,72m e E = 824.461,86m; 21,35 m e azimute plano 195°42’34” 
até o marco M-357, de coordenada N = 9.781.147,17m e E = 824.456,08m; 
0,19 m e azimute plano 195°31’27” até o marco M-358, de coordenada N 
= 9.781.146,99m e E = 824.456,03m; 18,66 m e azimute plano 194°08’53” 
até o marco M-359, de coordenada N = 9.781.128,90m e E = 824.451,47m; 
7,51 m e azimute plano 194°11’03” até o marco M-360, de coordenada N 
= 9.781.121,62m e E = 824.449,63m; 29,90 m e azimute plano 194°09’09” 
até o marco M-361, de coordenada N = 9.781.092,63m e E = 824.442,32m; 
23,83 m e azimute plano 194°09’31” até o marco M-362, de coordenada N 
= 9.781.069,52m e E = 824.436,49m; 10,75 m e azimute plano 194°09’56” 
até o marco M-363, de coordenada N = 9.781.059,10m e E = 824.433,86m; 
59,61 m e azimute plano 194°09’27” até o marco M-364, de coordenada N 
= 9.781.001,30m e E = 824.419,28m; 2,37 m e azimute plano 194°09’12” 
até o marco M-365, de coordenada N = 9.780.999,00m e E = 824.418,70m; 
47,06 m e azimute plano 195°31’50” até o marco M-366, de coordenada N 
= 9.780.953,66m e E = 824.406,10m; 191,91 m e azimute plano 
195°31’46” até o marco M-367, de coordenada N = 9.780.768,76m e E = 
824.354,72m; 81,26 m e azimute plano 195°26’37” até o marco M-368, de 
coordenada N = 9.780.690,43m e E = 824.333,08m; 129,01 m e azimute 
plano 195°26’47” até o marco M-369, de coordenada N = 9.780.566,08m 
e E = 824.298,72m; 0,17 m e azimute plano 193°14’26” até o marco 
M-370, de coordenada N = 9.780.565,91m e E = 824.298,68m; 22,61 m 
e azimute plano 194°03’17” até o marco M-371, de coordenada N = 
9.780.543,98m e E = 824.293,19m; 153,05 m e azimute plano 194°03’49” 
até o marco M-372, de coordenada N = 9.780.395,52m e E = 824.256,00m; 
140,85 m e azimute plano 194°48’32” até o marco M-373, de coordenada 
N = 9.780.259,35m e E = 824.220,00m; 18,08 m e azimute plano 
195°00’18” até o marco M-374, de coordenada N = 9.780.241,89m e E = 
824.215,32m; 114,74 m e azimute plano 195°00’23” até o marco M-375, 
de coordenada N = 9.780.131,06m e E = 824.185,61m; 19,07 m e azimu-
te plano 195°00’46” até o marco M-376, de coordenada N = 9.780.112,64m 
e E = 824.180,67m; 150,16 m e azimute plano 195°26’42” até o marco 
M-377, de coordenada N = 9.779.967,90m e E = 824.140,68m; 83,86 m 
e azimute plano 195°26’36” até o marco M-378, de coordenada N = 
9.779.887,07m e E = 824.118,35m; 58,66 m e azimute plano 195°27’11” 
até o marco M-379, de coordenada N = 9.779.830,53m e E = 824.102,72m; 
42,45 m e azimute plano 198°11’15” até o marco M-380, de coordenada N 
= 9.779.790,20m e E = 824.089,47m; 10,71 m e azimute plano 198°09’52” 
até o marco M-381, de coordenada N = 9.779.780,02m e E = 824.086,13m; 
0,78 m e azimute plano 194°55’53” até o marco M-382, de coordenada N 
= 9.779.779,27m e E = 824.085,93m; 68,47 m e azimute plano 191°48’26” 
até o marco M-383, de coordenada N = 9.779.712,25m e E = 824.071,92m; 
11,82 m e azimute plano 193°45’15” até o marco M-384, de coordenada N 
= 9.779.700,77m e E = 824.069,11m; 100,43 m e azimute plano 
193°43’35” até o marco M-385, de coordenada N = 9.779.603,21m e E = 
824.045,28m; 81,71 m e azimute plano 195°07’05” até o marco M-386, de 
coordenada N = 9.779.524,33m e E = 824.023,97m; 0,16 m e azimute 
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plano 194°55’53” até o marco M-387, de coordenada N = 9.779.524,18m 
e E = 824.023,93m; 77,95 m e azimute plano 193°51’54” até o marco 
M-388, de coordenada N = 9.779.448,50m e E = 824.005,25m; 0,26 m e 
azimute plano 193°29’45” até o marco M-389, de coordenada N = 
9.779.448,25m e E = 824.005,19m; 65,21 m e azimute plano 191°49’18” 
até o marco M-390, de coordenada N = 9.779.384,42m e E = 823.991,83m; 
0,17 m e azimute plano 190°00’29” até o marco M-391, de coordenada N 
= 9.779.384,25m e E = 823.991,80m; 64,74 m e azimute plano 190°25’48” 
até o marco M-392, de coordenada N = 9.779.320,58m e E = 823.980,08m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (Sentido Norte-
Sul) da rodovia Estadual Pa-255, com a seguinte distância  32,64 m e 
azimute plano 282°15’24” até o marco M-393, de coordenada N = 
9.779.327,51m e E = 823.948,18m; 117,04 m e azimute plano 284°21’59” 
até o marco M-394, de coordenada N = 9.779.356,55m e E = 823.834,80m; 
62,36 m e azimute plano 285°13’11” até o marco M-395, de coordenada N 
= 9.779.372,92m e E = 823.774,63m; 15,89 m e azimute plano 288°43’12” 
até o marco M-396, de coordenada N = 9.779.378,02m e E = 823.759,58m; 
18,49 m e azimute plano 294°05’52” até o marco M-397, de coordenada N 
= 9.779.385,57m e E = 823.742,70m; 26,09 m e azimute plano 303°15’28” 
até o marco M-398, de coordenada N = 9.779.399,88m e E = 823.720,88m; 
0,38 m e azimute plano 303°16’30” até o marco M-399, de coordenada N 
= 9.779.400,09m e E = 823.720,56m; 84,37 m e azimute plano 302°08’16” 
até o marco M-400, de coordenada N = 9.779.444,97m e E = 823.649,12m; 
23,38 m e azimute plano 302°15’45” até o marco M-401, de coordenada N 
= 9.779.457,45m e E = 823.629,35m; 89,11 m e azimute plano 302°16’14” 
até o marco M-402, de coordenada N = 9.779.505,03m e E = 823.554,00m; 
0,04 m e azimute plano 303°41’24” até o marco M-403, de coordenada N 
= 9.779.505,05m e E = 823.553,97m; 25,90 m e azimute plano 302°15’14” 
até o marco M-404, de coordenada N = 9.779.518,87m e E = 823.532,07m; 
177,45 m e azimute plano 302°37’41” até o marco M-405, de coordenada 
N = 9.779.614,55m e E = 823.382,62m; 155,85 m e azimute plano 
302°49’24” até o marco M-406, de coordenada N = 9.779.699,03m e E = 
823.251,65m; 0,17 m e azimute plano 302°44’07” até o marco M-407, de 
coordenada N = 9.779.699,12m e E = 823.251,51m; 188,76 m e azimute 
plano 302°21’08” até o marco M-408, de coordenada N = 9.779.800,13m 
e E = 823.092,05m; 0,12 m e azimute plano 300°57’50” até o marco 
M-409, de coordenada N = 9.779.800,19m e E = 823.091,95m; 156,85 m 
e azimute plano 302°01’35” até o marco M-410, de coordenada N = 
9.779.883,37m e E = 822.958,97m; 103,05 m e azimute plano 302°06’22” 
até o marco M-411, de coordenada N = 9.779.938,14m e E = 822.871,68m; 
131,63 m e azimute plano 302°22’05” até o marco M-412, de coordenada 
N = 9.780.008,61m e E = 822.760,50m; 23,58 m e azimute plano 
310°56’29” até o marco M-413, de coordenada N = 9.780.024,06m e E = 
822.742,69m; 34,05 m e azimute plano 310°56’20” até o marco M-414, de 
coordenada N = 9.780.046,37m e E = 822.716,97m; 48,53 m e azimute 
plano 318°17’27” até o marco M-415, de coordenada N = 9.780.082,60m 
e E = 822.684,68m; 12,48 m e azimute plano 318°18’47” até o marco 
M-416, de coordenada N = 9.780.091,92m e E = 822.676,38m; 50,41 m 
e azimute plano 325°38’41” até o marco M-417, de coordenada N = 
9.780.133,54m e E = 822.647,93m; 73,36 m e azimute plano 331°20’32” 
até o marco M-418, de coordenada N = 9.780.197,91m e E = 822.612,75m; 
0,43 m e azimute plano 331°04’25” até o marco M-419, de coordenada N 
= 9.780.198,29m e E = 822.612,54m; 0,29 m e azimute plano 329°02’10” 
até o marco M-420, de coordenada N = 9.780.198,54m e E = 822.612,39m; 
122,45 m e azimute plano 329°14’53” até o marco M-421, de coordenada 
N = 9.780.303,77m e E = 822.549,78m; 114,60 m e azimute plano 
330°42’06” até o marco M-422, de coordenada N = 9.780.403,71m e E = 
822.493,70m; 111,85 m e azimute plano 330°42’11” até o marco M-423, 
de coordenada N = 9.780.501,25m e E = 822.438,97m; 0,26 m e azimute 
plano 329°25’15” até o marco M-424, de coordenada N = 9.780.501,47m 
e E = 822.438,84m; 7,85 m e azimute plano 329°52’30” até o marco 
M-425, de coordenada N = 9.780.508,26m e E = 822.434,90m; 126,07 m 
e azimute plano 329°51’20” até o marco M-426, de coordenada N = 
9.780.617,28m e E = 822.371,59m; 90,61 m e azimute plano 331°20’41” 
até o marco M-427, de coordenada N = 9.780.696,79m e E = 822.328,14m; 
0,34 m e azimute plano 329°37’15” até o marco M-428, de coordenada N 
= 9.780.697,08m e E = 822.327,97m; 124,34 m e azimute plano 
330°23’30” até o marco M-429, de coordenada N = 9.780.805,18m e E = 
822.266,54m; 127,62 m e azimute plano 330°12’24” até o marco M-430, 
de coordenada N = 9.780.915,93m e E = 822.203,13m; 58,41 m e azimu-
te plano 330°12’32” até o marco M-431, de coordenada N = 9.780.966,62m 
e E = 822.174,11m; 107,42 m e azimute plano 330°33’08” até o marco 
M-432, de coordenada N = 9.781.060,16m e E = 822.121,30m; 132,59 m 
e azimute plano 330°26’59” até o marco M-433, de coordenada N = 
9.781.175,50m e E = 822.055,91m; 0,13 m e azimute plano 331°23’22” 
até o marco M-434, de coordenada N = 9.781.175,61m e E = 822.055,85m; 
0,46 m e azimute plano 330°06’04” até o marco M-435, de coordenada N 
= 9.781.176,01m e E = 822.055,62m; 61,93 m e azimute plano 328°46’17” 
até o marco M-436, de coordenada N = 9.781.228,97m e E = 822.023,51m; 
29,78 m e azimute plano 331°34’04” até o marco M-437, de coordenada N 
= 9.781.255,16m e E = 822.009,33m; 72,38 m e azimute plano 331°34’47” 
até o marco M-438, de coordenada N = 9.781.318,82m e E = 821.974,88m; 
0,51 m e azimute plano 330°56’43” até o marco M-439, de coordenada N 
= 9.781.319,27m e E = 821.974,63m; 0,12 m e azimute plano 329°02’10” 
até o marco M-440, de coordenada N = 9.781.319,37m e E = 821.974,57m; 
97,95 m e azimute plano 329°46’21” até o marco M-441, de coordenada N 
= 9.781.404,00m e E = 821.925,26m; 62,07 m e azimute plano 332°18’43” 
até o marco M-442, de coordenada N = 9.781.458,96m e E = 821.896,42m; 
0,59 m e azimute plano 331°41’57” até o marco M-443, de coordenada N 
= 9.781.459,48m e E = 821.896,14m; 54,92 m e azimute plano 330°37’31” 
até o marco M-444, de coordenada N = 9.781.507,34m e E = 821.869,20m; 
71,97 m e azimute plano 332°13’28” até o marco M-445, de coordenada N 

= 9.781.571,02m e E = 821.835,66m; 0,17 m e azimute plano 331°55’39” 
até o marco M-446, de coordenada N = 9.781.571,17m e E = 821.835,58m; 
71,08 m e azimute plano 331°43’34” até o marco M-447, de coordenada N 
= 9.781.633,77m e E = 821.801,91m; 0,18 m e azimute plano 330°38’32” 
até o marco M-448, de coordenada N = 9.781.633,93m e E = 821.801,82m; 
46,43 m e azimute plano 331°12’37” até o marco M-449, de coordenada N 
= 9.781.674,62m e E = 821.779,46m; 46,69 m e azimute plano 332°18’16” 
até o marco M-450, de coordenada N = 9.781.715,96m e E = 821.757,76m; 
0,77 m e azimute plano 331°26’55” até o marco M-451, de coordenada N 
= 9.781.716,64m e E = 821.757,39m; 2,00 m e azimute plano 327°15’53” 
até o marco M-452, de coordenada N = 9.781.718,32m e E = 821.756,31m; 
0,70 m e azimute plano 324°16’21” até o marco M-453, de coordenada N 
= 9.781.718,89m e E = 821.755,90m; 33,34 m e azimute plano 324°23’54” 
até o marco M-454, de coordenada N = 9.781.746,00m e E = 821.736,49m; 
1,50 m e azimute plano 322°17’31” até o marco M-455, de coordenada N 
= 9.781.747,19m e E = 821.735,57m; 0,66 m e azimute plano 319°18’16” 
até o marco M-456, de coordenada N = 9.781.747,69m e E = 821.735,14m; 
32,73 m e azimute plano 318°11’42” até o marco M-457, de coordenada N 
= 9.781.772,09m e E = 821.713,32m; 1,41 m e azimute plano 316°08’45” 
até o marco M-458, de coordenada N = 9.781.773,11m e E = 821.712,34m; 
1,42 m e azimute plano 312°08’15” até o marco M-459, de coordenada N 
= 9.781.774,06m e E = 821.711,29m; 1,50 m e azimute plano 307°56’32” 
até o marco M-460, de coordenada N = 9.781.774,98m e E = 821.710,11m; 
38,34 m e azimute plano 305°48’31” até o marco M-461, de coordenada N 
= 9.781.797,41m e E = 821.679,02m; 1,13 m e azimute plano 304°32’05” 
até o marco M-462, de coordenada N = 9.781.798,05m e E = 821.678,09m; 
80,89 m e azimute plano 302°35’30” até o marco M-463, de coordenada N 
= 9.781.841,62m e E = 821.609,94m; 102,62 m e azimute plano 
302°36’33” até o marco M-464, de coordenada N = 9.781.896,92m e E = 
821.523,50m; 89,14 m e azimute plano 304°12’19” até o marco M-465, de 
coordenada N = 9.781.947,03m e E = 821.449,78m; 66,41 m e azimute 
plano 309°48’04” até o marco M-466, de coordenada N = 9.781.989,54m 
e E = 821.398,76m; 70,16 m e azimute plano 313°25’03” até o marco 
M-467, de coordenada N = 9.782.037,76m e E = 821.347,80m; 114,08 m 
e azimute plano 314°41’28” até o marco M-468, de coordenada N = 
9.782.117,99m e E = 821.266,70m; 67,60 m e azimute plano 315°19’25” 
até o marco M-469, de coordenada N = 9.782.166,06m e E = 821.219,17m; 
0,30 m e azimute plano 313°40’04” até o marco M-470, de coordenada N 
= 9.782.166,27m e E = 821.218,95m; 54,48 m e azimute plano 314°26’05” 
até o marco M-471, de coordenada N = 9.782.204,41m e E = 821.180,05m; 
56,55 m e azimute plano 315°23’39” até o marco M-472, de coordenada N 
= 9.782.244,67m e E = 821.140,34m; 50,74 m e azimute plano 319°28’33” 
até o marco M-473, de coordenada N = 9.782.283,24m e E = 821.107,37m; 
46,37 m e azimute plano 327°46’24” até o marco M-474, de coordenada N 
= 9.782.322,47m e E = 821.082,64m; 52,88 m e azimute plano 330°33’03” 
até o marco M-475, de coordenada N = 9.782.368,52m e E = 821.056,64m; 
56,93 m e azimute plano 332°33’59” até o marco M-476, de coordenada N 
= 9.782.419,05m e E = 821.030,41m; 0,86 m e azimute plano 331°39’16” 
até o marco M-477, de coordenada N = 9.782.419,81m e E = 821.030,00m; 
0,02 m e azimute plano 333°26’06” até o marco M-478, de coordenada N 
= 9.782.419,83m e E = 821.029,99m; 1,72 m e azimute plano 327°19’29” 
até o marco M-479, de coordenada N = 9.782.421,28m e E = 821.029,06m; 
1,67 m e azimute plano 322°47’13” até o marco M-480, de coordenada N 
= 9.782.422,61m e E = 821.028,05m; deste, segue confrontando com os 
limites do assentamento federal Pic Monte alegre, com a seguinte distân-
cia  0,28 m e azimute plano 50°42’38” até o marco M-481, de coordenada 
N = 9.782.422,79m e E = 821.028,27m; 14,09 m e azimute plano 
50°21’21” até o marco M-482, de coordenada N = 9.782.431,78m e E = 
821.039,12m; 737,03 m e azimute plano 69°12’58” até o marco M-483, de 
coordenada N = 9.782.693,31m e E = 821.728,19m; 117,24 m e azimute 
plano 69°13’17” até o marco M-484, de coordenada N = 9.782.734,90m e 
E = 821.837,80m; 733,09 m e azimute plano 69°13’02” até o marco 
M-485, de coordenada N = 9.782.995,02m e E = 822.523,19m; 505,22 m 
e azimute plano 47°46’35” até o marco M-486, de coordenada N = 
9.783.334,54m e E = 822.897,32m; 0,06 m e azimute plano 51°20’25” até 
o marco M-487, de coordenada N = 9.783.334,58m e E = 822.897,37m; 
79,68 m e azimute plano 47°46’20” até o marco M-488, de coordenada N 
= 9.783.388,13m e E = 822.956,37m; 27,68 m e azimute plano 47°46’55” 
até o marco M-489, de coordenada N = 9.783.406,73m e E = 822.976,87m; 
54,92 m e azimute plano 47°46’29” até o marco M-490, de coordenada N 
= 9.783.443,64m e E = 823.017,54m; 33,61 m e azimute plano 47°46’24” 
até o marco M-491, de coordenada N = 9.783.466,23m e E = 823.042,43m; 
6,63 m e azimute plano 47°44’58” até o marco M-492, de coordenada N = 
9.783.470,69m e E = 823.047,34m; 9,59 m e azimute plano 47°47’26” até 
o marco M-493, de coordenada N = 9.783.477,13m e E = 823.054,44m; 
0,36 m e azimute plano 48°21’59” até o marco M-494, de coordenada N = 
9.783.477,37m e E = 823.054,71m; 1,93 m e azimute plano 47°43’35” até 
o marco M-495, de coordenada N = 9.783.478,67m e E = 823.056,14m; 
1,38 m e azimute plano 47°38’33” até o marco M-496, de coordenada N = 
9.783.479,60m e E = 823.057,16m;  0,03 m e azimute plano 45°00’00” m 
até o marco M-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 
57°00’, fuso -21, 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 in-
cidentes 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 Monte alegre.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 687775
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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

2012/464353 GErSoN alVES dE criSTo faZENda doiS 
irMÃoS 89.7660ha ToMÉ-aÇU 1058/2021

2012/465542 JoSÉ dE ariMaTEia rodri-
GUES lEocadio SÉTio fÉ EM dEUS 14.0425ha ToMÉ-aÇU 1059/2021

2012/464930 MaYara da SilVa SaNToS SÍTio BoM PaSTor 16.3960ha ToMÉ-aÇU 1062/2021

2012/463092 raiMUNda rodriGUES MElo SÍTio QUaTro 
irMÃoS 19.3073ha ToMÉ-aÇU 1063/2021

Belém(Pa), 03/08/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

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

2011/200797 JoSÉ WEldENY cHaVES 
dE SoUZa faZENda cHaVES 465.3263ha acará 1061/2021

2013/80014 JoÃo MacHado doS 
SaNToS faZENda MaNaiN 1206.2569ha GoiaNESia do 

Pará 1060/2021

Belém(Pa), 03/08/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 687815
Portaria Nº 1055 de 03 de aGosto de 2021
Homologa os trabalhos Técnicos realizados na área Projeto Estadual de 
assentamento Sustentável (PEaS) denominado Urucuré, localizado no Mu-
nicípio de acará, Estado do Pará.
o Presidente do instituto de Terras do Estado do Pará, no uso das atri-
buições que lhes são conferidas pelo art. 2°, incisos Vi e Viii, e art. 5°, 
alíneas a e k, da Lei 4.584 de 08 de outubro de 1975 e o Art. 17, inciso II, 
c, do decreto 063 de 14/03/2007;
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 a política adotada pelo atual Governo, de promover a 
regularização de imóveis públicos estaduais ocupados e/ou destinados aos 
pequenos produtores rurais visando possibilitar a melhoria das condições 
de vida desse segmento de população e, o que consta dos processos admi-
nistrativos registrados no iTErPa sob o número 2006/7767; 2007/467342 
e apensos de interesse de três associações que são: aSSociaÇÃo dE 
MoradorES da aGricUlTorES da Vila UrUcUrÉ- aMaVU, MoNTE Ho-
rEBE, E NoVa JEricÓ município de acará (Pa).
coNSidEraNdo que a área do Projeto Estadual de assentamento Susten-
tável (PEaS) denominado Urucuré após o georreferenciamento geodésico 
apresentou uma área liquida de 19.334,9620 ha (dezenove mil trezentos e 
trinta e quatro hectares noventa e seis ares e vinte centiares);
rESolVE:
art. 1° Homologar os trabalhos Técnicos realizados no Projeto Estadual 
de assentamento Sustentável (PEaS) denominado UrUcUrÉ, localizado 
no Município de acará, Estado do Pará, no que diz respeito à sua área, 
que após o georreferenciamento geodésico apresentou área líquida de 
19.334,9620 ha (dezenove mil trezentos e trinta e quatro hectares noven-
ta e seis ares e vinte centiares), para o assentamento de 539 (quinhentas 
e trinta e nove) famílias.
art. 2º o Presidente do iTErPa, após a criação do assentamento por ato 
governamental, adotará as providências visando à conclusão do processo 
com a consequente titulação em favor da aSSociaÇÃo dE MoradorES 
da aGricUlTorES da Vila UrUcUrÉ - aMaVU;
rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Processo interessado denominação área(ha) Município 

2009/112586 
2007/467342

aSSociaÇÃo dE MoradorES 
da aGricUlTorES da Vila 
UrUcUrÉ- aMaVU, MoNTE 
HorEBE, E NoVa JEricÓ

Projeto Estadual de as-
sentamento Sustentável 

(PEaS) Urucuré
19.334,9620 acará

Protocolo: 687887
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

2014/31734
rocHEllE coSTa caiTa-

No rodriGUES
faZENda SETE 

laGoS 292.2004ha
coNcEiÇÃo do 

araGUaia 1065/2021

-  ESTa PorTaria TorNa SEM EfEiTo a PorTaria Nº 917/2021, 
PUBlicada No doE Nº 34.626 dE 02/07/2021
Belém(Pa), 03/08/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 687889

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato adMiNistratiVo teMPorÁrio
objeto: Edital nº 001/2021 – iTErPa, de 07.06.2021, publicado no doE nº 
34.604, de 07.06.2021-contrato Temporário
ato: contrato nº 001/2020
NoME: JoNiElSoN NaSciMENTo SilVa
carGo/fUNÇÃo: Motorista
ViGÊNcia: 04.08.2021 a 03.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.100,00
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 002/2020
NoME: EdErlaN flEXa do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: Motorista
ViGÊNcia: 04.08.2021 a 03.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.100,00
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 003/2020
NoME: carloS alBErTo BorGES GUiMarÃES
carGo/fUNÇÃo: Motorista
ViGÊNcia: 04.08.2021 a 03.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.100,00
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 004/2020
NoME: adriEl dE fraNÇa ViaNa
carGo/fUNÇÃo: Motorista
ViGÊNcia: 04.08.2021 a 03.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.100,00
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 005/2020
NoME: Jair fraNciSco carloTa alMEida
carGo/fUNÇÃo: Motorista
ViGÊNcia: 04.08.2021 a 03.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.100,00
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 006/2020
NoME: aNToNio carloS BaNdEira alVES
carGo/fUNÇÃo: Motorista
ViGÊNcia: 04.08.2021 a 03.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.100,00
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 007/2020
NoME: THiaGo alEX SoUZa diaS
carGo/fUNÇÃo: Motorista
ViGÊNcia: 04.08.2021 a 03.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.100,00
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
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ato: contrato nº 008/2020
NoME: adriaNo da SilVa E SilVa
carGo/fUNÇÃo: Motorista
ViGÊNcia: 04.08.2021 a 03.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.100,00
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 009/2020
NoME: WilSoN SoarES da VEra crUZ
carGo/fUNÇÃo: Motorista
ViGÊNcia: 04.08.2021 a 03.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.100,00
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ato: contrato nº 010/2020
NoME: JEaN dE NaZarE caNTÃo lUGliMi
carGo/fUNÇÃo: Motorista
ViGÊNcia: 04.08.2021 a 03.08.2022
Valor do VENciMENTo: r$ 1.100,00
doTaÇÃo orÇaMENTária: 319004
aUToriZaÇÃo: Processo nº 2020/701699/2021/123565
ordENador rESPoNSáVEl: BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS.

Protocolo: 687912

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do terMo aditiVo 01/2021 ao coNtrato 015/2020
coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa -cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNTraTado: lUiZ ViaNa TraNSPorTES lTda cNPJ: 07.590.934/0001-70
ENdErEÇo: rua cristiano Moreira Sales, nº 42, Bairro: Estoril– cEP: 
30494-360-Belo Horizonte/MG.
ProcESSo: 2020/223353-PaE
oBJETo: locaÇÃo dE VEÍcUloS TiPo PicK-UP – caBiNE dUPla 10(dez) unidades.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 57, inciso ii, da lei 8.666/93, bem como a 
cláusula Vigésima
ViGÊNcia: 07/08/2021 a 06/08/2022 (doze meses)
Valor aNUal: r$ r$ 746.649,60 (setecentos e quarenta e seis mil, seis-
centos e quarenta e nove reais e sessenta centavo)
EXErcÍcio: 2021 - ação: 266.584; Projeto atividade: 21.631.1497.8366; 
Elemento de despesas: 339033
fonte: 0397; P.i.: 210.000.8366c
daTa aSSiNaTUra: 03/08/2021 ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo ra-
MoS – Presidente

Protocolo: 687828

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, regulamentada pelo decreto nº 63, de 
14 de março de 2007, torna público para conhecimento dos interessados, o 
julgamento final da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP 
nº 001/2021.iTErPa, do tipo melhor técnica e preço, pelo procedimento 
registro de Preços para contratação dos SErViÇoS dE aErofoToGraME-
Tria, MaPEaMENTo MÓVEl TErrESTrE, cadaSTro TÉcNico iMoBiliá-
rio, forMaliZaÇÃo doS ProcESSoS adMiNiSTraTiVoS No SiSTEMa 
dE cadaSTro dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária - Sicarf E SiSTEMa dE 
INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA INTERATIVO (WEBSIG), para fins de regula-
rização fundiária urbana desenvolvida pelo instituto de terras do pará, na 
região Metropolitana de Belém, nos seguintes termos.
o processo licitatório em toda sua tramitação atendeu aos termos da lei 
federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. desse modo, satisfazendo 
a lei e o mérito, HoMoloGo o processo licitatório coNcorrÊNcia PÚ-
Blica SrP nº 001/2021.iTErPa e adJUdico o objeto à proponente G.i 
GEoTEcNoloGia, SiSTEMaS E aErolEVaNTaMENTo lTda – EPP, cNPJ 
nº 08.953.316/0001-00, pelo valor global de r$17.980.000,00 (dezessete 
milhões, novecentos e oitenta mil reais).
Belém-Pa, 02 de agosto de 2021.-
 BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS- Presidente do iTErPa

Protocolo: 687600

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL  de  NotiFicaÇÃo
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa - autarquia Estadual cria-
da pela Lei Estadual 4.584/75, publicada no Diário Oficial do Estado de 
15.11.1975, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 5º, 
alínea “g” da lei nº 4.584/1975, vem por meio desta, NoTificar o(s) in-
teressado(s) abaixo relacionados, a  comparecerem à sede do iTErPa, sito 
à Rodovia Augusto Montenegro, km 09 s/n – Bairro Parque Guajará, de se-
gunda a sexta-feira, Secretaria do dJ, no horário de 09:00 as 14:00 horas, 
no prazo de  30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do presente 
Edital, para tratar de assunto relacionado ao(s) seu(s) processo(s) e rece-
ber as instruções cabíveis, conforme o § 4º, art. 8º da instrução Normativa 
do iTErPa nº 02/2007. após o decurso do prazo assinalado, caso não haja 
manifestação das parte, os autos serão arquivados definitivamente.

Proc. Nº iNTErESSado aSSUNTo MUNicÍPio

2002/207500 JoSE fUrlaN JUNior rEGUlariZaÇÃo fUNdiária 
oNEroSa SaNTa Maria do Pará

2009/169521 raiMUNdo alVES dE araÚJo rETificaÇÃo dE árEa iGaraPÉ-aÇU

2013/348793 aNa MorEl ricardi dE GrooT rEGUlariZaÇÃo fUNdiária 
oNEroSa alTaMira

2009/330684 GoNÇalo BalBiNo fUrTado rETificaÇÃo dE árEa iGaraPÉ-aÇU

2010/93281 fraNciSco dE aSSiS MarQUES GoMES rETificaÇÃo dE arÉa iGaraPÉ-aÇU

2008/556108 GraSiEla BarroS alMEida rEGUlariZaÇÃo dE TErraS/
rETificaÇÃo ParaUaPEBaS

Em, 03/08/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente iTErPa

Protocolo: 687919

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

editaL
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, de acordo com o art. 08º 
do decreto Nº 1.191/2020, torna público que os interessados abaixo re-
lacionados estão requerendo a compra de terras, com as seguintes espe-
cificações:

ord. ProcESSo iNTErESSado iMÓVEl árEa (ha) localiZaÇÃo MUNiciPio

1 2015/64459 arMaNdo KoicHiro 
KaiEda

faZENda ara-
raPá - Viii 51,1153 TraVESSa do 

KM-94
SÃo fraNciSco do 

Pará

2 2015/535681 iVaN BorGES faZENda 
BorGES 214,4000 M/d da rodoVia 

Pa-140
SaNTa iSaBEl do 

Pará

3 2017/527938 HiroYUKi SUGiTa faZENda 
SUGiTa ii 193,4434 raMal do 

SaPUcaia NoVa TiMBoTEUa

4 2010/200528 THiaGo iVo SoarES 
BoNaTTo

faZENda caM-
Po BoNiTo 51,2189

BaNda SETEN-
TrioNal da 

Br-222
doM EliSEU

5 2014/442018 airToN cláUdio 
MoTa

faZENda 
PalESTiNa 1.454,4625

ESTrada 
ViciNal da 
TiBorNa

SÃo fÉliX do XiNGU

fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação 
deste Edital para impugnações. após o decurso do prazo assinalado, não 
havendo contestação, será dada continuidade a tramitação dos processos 
visando a concretização da regularização fundiária dos requerentes.
Belém(Pa), 02.08.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 687629
editaL  de  NotiFicaÇÃo

o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa - autarquia Estadual cria-
da pela Lei Estadual 4.584/75, publicada no Diário Oficial do Estado de 
15.11.1975, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 5º, 
alínea “g” da lei nº 4.584/1975, vem por meio desta, NoTificar o(s) in-
teressado(s) abaixo relacionados, a  comparecerem à sede do iTErPa, sito 
à Rodovia Augusto Montenegro, km 09 s/n – Bairro Parque Guajará, de se-
gunda a sexta-feira, Secretaria do dJ, no horário de 09:00 as 14:00 horas, 
no prazo de  30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do presente 
Edital, para tratar de assunto relacionado ao(s) seu(s) processo(s) e rece-
ber as instruções cabíveis, conforme o § 4º, art. 8º da instrução Normativa 
do iTErPa nº 02/2007. após o decurso do prazo assinalado, caso não haja 
manifestação das parte, os autos serão arquivados definitivamente.

Proc. Nº iNTErESSado aSSUNTo MUNicÍPio

2011/352709 oSValdo GaMa NoGUEira doaÇÃo alMEiriM

2011/170244 oSVariNo BaliEiro da GaMa doaÇÃo alMEiriM

2005/350407 oScariNa BarBoSa dE MENESES doaÇÃo iNHaNGaPi

Em, 03/08/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente iTErPa

Protocolo: 687801
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NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 041/2021-NGPr/rH 
BeLÉM, 03 de aGosto 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 2021/840835.
rESolVE: coNcEdEr 4,5 (quatro e meia) diárias, ressaltamos que tais 
diárias subsidiarão a viagem do período de 09 a 13 de agosto de 2021, 
aos municípios de Soure/Pa e Salvaterra/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: 687843

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 4370/2021 de 03 de aGosto de 2021
Dispõe sobre o controle fitossanitário, no trânsito de máquinas,
equipamentos e implementos agrícolas
em território paraense.
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais conferidas pela lei nº 7.392, de 7 de abril 
de 2010, que dispõe sobre a defesa Sanitária Vegetal e ainda do decreto 
federal nº 24.114, de 12 de abril de 1934, arts. 27-a e 28-a, da lei federal 
no 8.171, de 17 de janeiro de 1991, e ainda, os arts. 19, 44, o art. 49, §§ 
3º e 4º, o art. 52, § 4º, e o art. 54, do decreto federal nº 5.741, de 30 de 
março de 2006, que organiza o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
agropecuária, e:
coNSidEraNdo a importância da prevenção e controle de pragas (inse-
tos, nematóides, fungos, vírus, bactérias, ácaros, etc) e que máquinas, 
equipamentos e implementos agrícolas se constituem em potenciais disse-
minadores das mesmas;
CONSIDERANDO o fluxo de máquinas, equipamentos e implementos agrí-
colas oriundos de outros estados da federação, usados em diferentes polos 
de produção agrícola do Pará;
coNSidEraNdo o intenso trânsito de máquinas e implementos agrícolas, 
entre os municípios e propriedades no território paraense;
coNSidEraNdo a necessidade de normatizar o controle do trânsito des-
sas máquinas, equipamentos e implementos agrícolas no estado do Pará;
CONSIDERANDO que, é obrigatória a fiscalização do trânsito estadual, por 
qualquer via, de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, com 
vista à avaliação de suas condições higiênico-fitossanitárias;
CONSIDERANDO, finalmente que compete à ADEPARA a execução de De-
fesa Sanitária Vegetal no estado, para garantir a fitossanidade e competi-
tividade da agricultura paraense;
rESolVE:
Art. 1º. Estabelecer mecanismos de controle fitossanitário, no trânsito de 
máquinas, equipamentos e de implementos agrícolas no estado do Pará.
art. 2º - determinar que máquinas, equipamentos e implementos agrí-
colas, novos e sem uso, provenientes de outras unidades da federação, 
somente poderão ingressar em território paraense mediante apresentação 
de Nota fiscal válida para trânsito (DACTE-Documento Auxiliar do Conhe-
cimento de Trânsito), com prazo de 30 dias, a contar da data de emissão, 
constando as seguintes informações:
i - Proprietário;
ii - Transportador;
iii - Veículo transportador;
IV - Tipo e identificação da máquina, equipamento ou implemento agrícola;
V - Municípios de origem e destino;
art. 3º - determinar que máquinas, equipamentos e implementos agríco-
las, já utilizados na produção, no acondicionamento, no beneficiamento 
e no transporte, de plantas e de produto vegetal, provenientes de outras 
unidades da federação somente poderão ingressar em território paraense 
quando:
• 1º - Apresentação do DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de 
Trânsito) com validade de até 30 dias, a contar da data de emissão, cons-
tando as seguintes informações:

i - Proprietário;
ii - Transportador;
iii - Veículo transportador;
IV - Tipo e identificação da máquina, equipamento ou implemento agrí-
colas;
V - Municípios de origem e destino;
• 2º - Acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 
emitida por
Responsável Técnico, conforme definida na Lei n° 6.496, de 7 de dezembro 
de 1977, com validade de até 30 dias, constando as seguintes informa-
ções:
 i – Proprietário;
ii - Transportador;
iii - Veículo transportador;
IV - Tipo e identificação da máquina, equipamento ou implemento agrícola;
V - origem e destino;
Vi - Procedimento operacional, no local de origem, de lavagem cuidadosa 
com equipamento de alta pressão para a eliminação de partículas de solo e 
outros resíduos que possam conter cistos, material propagativo de plantas 
invasoras e outras fontes de inóculos capazes de viabilizar a introdução, 
disseminação e o estabelecimento de pragas nas lavouras do estado do 
Pará;
Vii - Nome e número do crEa do responsável Técnico;
Viii - local, data, assinatura e carimbo do responsável Técnico.
• 3º - Exposição dos seguintes compartimentos internos, para fiscalização:
i - colhedora de soja (de rotor): Base da caixa de retrilha; Base do ele-
vador de grãos; caixa de pedra; compartimento do ventilador; Bandejão; 
caixa de engrenagens do picador e do espalhador;
ii - colhedora de soja (de cilindro): Base da caixa de retrilha; Base do 
elevador de grãos; caixa de pedra; cilindro; Batedor; Bandejão; Peneira; 
Saca-palha;
iii - Plataforma colhedora de milho: laterais da plataforma; correntes do 
torpedo;
iV - Plataforma colhedora de soja: laterais da plataforma; Sapata;
V - colhedora de algodão: interior das unidades colhedoras; dutos de ar; 
caixa hidráulica (existente apenas na colhedora do tipo enfardadeira); cai-
xa de diferencial e de hidro; cavidade do suporte do radiador.
art. 4º - Quando na divisa do estado do Pará, as máquinas, equipamentos 
e implementos agrícolas, novos ou já utilizados na produção, no acondi-
cionamento, no beneficiamento e no transporte, de planta e de produto 
vegetal, em desacordo com os arts. 2º e 3º, ensejará na adoção de impe-
dimento da entrada em território paraense e o seu retorno a origem.
art. 5º - o trânsito em território paraense, de máquinas, equipamentos e 
implementos agrícolas novos e sem uso, obedecerá ao art. 2º.
Paragráfo Único - a inobservância ensejará na adoção de sanção admi-
nistrativa (auto de infração, art. 66, item Xii) conforme o previsto na lei 
Estadual de defesa Sanitária Vegetal n° 7.392, de 7 de abril de 2010 além 
da determinação do seu retorno à origem.
art. 6º - determinar que para o trânsito intramunicipal e intermunicipal em 
território paraense de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas já 
utilizados na produção, no transporte, no acondicionamento e no beneficia-
mento de planta e de produto vegetal, somente poderão transitar quando:
• 1º - Acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 
emitida por
Responsável Técnico, conforme definida na Lei n° 6.496, de 7 de dezembro 
de 1977, com validade de até 15 dias, constando as seguintes informa-
ções:
 i – Proprietário;
ii - Transportador;
iii - Veículo transportador;
IV - Tipo e identificação da máquina, equipamento ou implemento agrícola;
V - origem e destino;
Vi - Procedimento operacional, no local de origem, de lavagem cuidadosa 
com equipamento de alta pressão para a eliminação de partículas de solo e 
outros resíduos que possam conter cistos, material propagativo de plantas 
invasoras e outras fontes de inóculos capazes de viabilizar a introdução, 
disseminação e o estabelecimento de pragas nas lavouras do estado do 
Pará;
Vii - Nome e número do crEa do responsável Técnico;
Viii -  local, data, assinatura e carimbo do responsável Técnico.
• 2º - Com exposição dos seguintes compartimentos internos, para fisca-
lização:
i - colhedora de soja (de rotor): Base da caixa de retrilha; Base do ele-
vador de grãos; caixa de pedra; compartimento do ventilador; Bandejão; 
caixa de engrenagens do picador e do espalhador;
ii - colhedora de soja (de cilindro): Base da caixa de retrilha; Base do 
elevador de grãos; caixa de pedra; cilindro; Batedor; Bandejão; Peneira; 
Saca-palha;
iii - Plataforma colhedora de milho: laterais da plataforma; correntes do 
torpedo;
iV - Plataforma colhedora de soja: laterais da plataforma; Sapata;
V - colhedora de algodão: interior das unidades colhedoras; dutos de ar; 
caixa hidráulica (existente apenas na colhedora do tipo enfardadeira); cai-
xa de diferencial e de hidro; cavidade do suporte do radiador.
• 3º - A inobservância ensejará na adoção de sanção administrativa (Auto 
de infração, art. 66, item Xii) conforme o previsto na lei Estadual de defe-
sa Sanitária Vegetal n° 7.392, de 7 de abril de 2010, além da determinação 
do seu retorno à origem.
Art. 7º. É de competência dos agentes de fiscalização da ADEPARÁ o exa-
me visual minucioso das máquinas, equipamentos e implementos com vis-
tas à detecção de sinais (restos culturais e/ou de solos) que demonstrem o 
cumprimento da medida fitossanitária estabelecida nesta Portaria.
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art. 8º. o descumprimento das disposições constantes desta Portaria, su-
jeita os infratores às penalidades previstas no decreto nº 106, de 20 de 
junho de 2011, que regulamenta a defesa Sanitária Vegetal no Pará, sem 
prejuízo das sanções penais previstas nos seguintes amparos legais:
i - art. 61, da lei nº. 9.605 (lei de crimes ambientais), de 12 de fevereiro 
de 1998;
ii - art. 259, do código Penal, por disseminação de praga;
iii - art. 329, do código Penal, por resistência à execução desta Portaria, 
mediante violência ou ameaça a funcionário competente ou a quem lhe 
esteja prestando auxílio;
iV - art. 330, do código Penal, por desobediência a ordem de funcionário 
público para cumprimento desta Portaria.
Parágrafo único - Não caberá qualquer indenização ao infrator ou a quem 
for obrigado a adotar as medidas higiênico-sanitárias estabelecidas nesta 
Portaria.
art. 9º - revoga-se a PorTaria Nº 1725, de 10 de julho de 2020.
art. 10o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira
diretor Geral em exercício - adEPara

Protocolo: 687666

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 4371 de 03 de aGosto de 2021
o dirETor GEral em exercício da agência de defesa agropecuária do Es-
tado do Pará – adEPará, JEffErSoN PiNTo dE oliVEira, no uso de suas 
atribuições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
12 de julho de 2021, publicado no doE nº 34.637 de 13 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar o servidor Marcio Serrão da Silva, matrícula n° 5951960/2, 
para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 012/2021, firmado entre a 
adEPará e Nc coMErcio SErVicoS, cNPJ nº 08.016.893/0001-75, que 
tem por objeto aquisição de PNEUS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira
diretor Geral em exercício

Protocolo: 687842

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 4344/2021: BENEficiá-
rio: JoÃo PaUlo doS SaNToS; Matrícula: 6403360;função:20agricul-
tura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: re-
alizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
jurídica, pessoa física e aquisições de materiais diversos de consumo, para 
atender as necessidades da UlSa de Tailândia.Elemento de despesa / Va-
lor: 339030/36/39/47/ r$3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo 
de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: alEX faBia-
No dE alMEida HaGE.

Protocolo: 687617

diÁria
.

Portaria: 4342/2021 objetivo: realizar ação educativa conjunta com a 
agência de defesa e inspeção agropecuária do Estado do amapá - diaGro 
e Superintendência federal de agricultura do Estado do amapá/MaPa na 
região do Vale do Jari no município de Monte dourado. fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: MoNTE 
doUrado/Pa Servidor: 8606194/VaNdEilSoN BElforT MoUra (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário) / 16,5 diáriaS / 06/08/2021 a 22/08/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 687605
Portaria: 4346/2021 Objetivo: Realizar fiscalização móvel de animais, 
vegetais e seus produtos e subprodutos, em conjunto com a Polícia rodovi-
ária federal nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa destino: BElÉM,caSTaNHal,SaN-
Ta Maria do Pará/Pa Servidor: 12477061/ criSTiaNo aUGUSTo PiN-
To dE alMEida (aUXiliar dE caMPo) / 9,5 diáriaS / 03/08/2021 a 
12/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687606
Portaria: 4349/2021 objetivo: realizar coleta de material sorológico 
para saneamento de foco de anemia infecciosa equina a fim de desin-
terditar propriedade no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BrEVES/Pa destino: PorTEl/Pa Servidor: 54185855/ 
fraNciSco MaUricio SoUSa BarBoSa (fiScal ESTadUal aGroPEcU-
ário - MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 02/08/2021 a 06/08/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687615
Portaria: 4343/2021 objetivo: realizar atendimento ao público no 
Eac de Vila Nazaré Viseu/Pa. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: SaNTa lUZia do Pará/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 
54187086/ rEGiNa lUZ caValcaNTE (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diá-
riaS / 09/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida 
HaGE.

Protocolo: 687608
Portaria: 4345/2021 objetivo: dar apoio no atendimento do escritório 
local, aos produtores rurais situados na região da Vila Jussara em água 
Azul do Norte. Justifica-se o destino ser o mesmo da lotação pois a Vila Jus-
sara fica cerca de 80km distante da sede.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, 

art. 145/149. origem: áGUa aZUl do NorTE/Pa destino: áGUa aZUl do 
NorTE/Pa Servidor: 6403325/ carla VilaNi rodriGUES MaGalHÃES 
(aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 09/08/2021 a 
13/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 687602
Portaria: 4347/2021 objetivo: realizar o saneamento de anemia infec-
ciosa equina em propriedade no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: rio Maria/Pa destino: oUrilÂNdia do NorTE/
Pa Servidor: 57175962 / EUfraSio JacoME dE MoUra filHo (MÉdico 
VETEriNário) /0,5 diária / 12/08/2021 a 12/08/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687611
Portaria: 4348/2021 objetivo: dar apoio na coleta de material soroló-
gico para saneamento de foco de anemia infecciosa equina a fim de de-
sinterditar propriedade no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: PorTEl/Pa destino: PorTEl/Pa Servidor: 57222893/ 
WilSoN SaNTaNa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 
03/08/2021 a 07/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687613
Portaria: 4330/2021 Objetivo: Realizar fiscalização de Vazio Sanitário 
da Soja em 14 (quatorze) propriedades. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNTa Maria daS Bar-
rEiraS/Pa Servidor: 5869684/ adra daVid aNToNio (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 09/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 687573
Portaria: 4340/2021 objetivo: coordenar as atividades educativas no 
sentido de organização e legalizações das industrias de farinheiras no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/
Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: rG 5906722 /KariNa cardoSo NUNES 
(GErENTE) / 2,5 diáriaS / 05/08/2021 a 07/08/2021.ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 687593
Portaria: 4341/2021 objetivo: realizar apoio administrativo relacionado 
à emissão de documentos, recadastramento e atendimento a produtores 
rurais no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: caPaNEMa/Pa destino: NoVa TiMBoTEUa/Pa Servidor: 57175279/
MicHElE roSaNa MENEZES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diá-
riaS / 09/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida 
HaGE.

Protocolo: 687597
Portaria: 4350/2021 objetivo: realizar o saneamento de anemia in-
fecciosa equina em propriedade no município. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: SaPUcaia/Pa destino: oUrilÂNdia do 
NorTE/Pa Servidor: 5868203/ Joao cUSTodio dE liMa (TÉcNico aGrÍ-
cola) / 0,5 diária / 12/08/2021 a 12/08/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687631
Portaria: 4355/2021 objetivo: realizar a organização documental de 
forma padronizada, além de orientações quanto a inserção de notifica-
ção no Sisbravet.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BElÉM/Pa destino: PoNTa dE PEdraS/Pa Servidor: 57189787/ aUrEa 
SirlENE fErrEira PErES fiGUEirEdo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) 
/ 6,5 diáriaS / 08/08/2021 a 14/08/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 687632
Portaria: 4351/2021 objetivo: realizar capacitação técnica e docu-
mental do PESE e do PESS na UlSa no município. fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: GoiaNÉSia do Pará/
Pa Servidor: 51855529/ roBErTo BaTiSTa dE fiGUEirEdo (MÉdico VE-
TEriNário) / 4,5 diáriaS / 15/08/2021 a 19/08/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687634
Portaria: 4356/2021 objetivo: dar apoio ao cadastramento deestabele-
cimentos de criação desuídeos e vigilância em aterrossanitários e lixões.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: NoVa TiMBoTEUa/
Pa destino: SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 55588830/ SoNia Maria 
BraNdao do carMo (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 05/08/2021 a 
06/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687636
Portaria: 4358/2021 objetivo: orientar tecnicamente os servidores so-
bre a utilização no Sistema de integração agropecuária (SiaPEc) referente 
a retificação e atualização da base cadastral do módulo das aves no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/
Pa destino: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa Servidor: 54196744/alEXaNdrE 
MoUra cHaGaS (GErENTE) / 3,5 diáriaS / 03/08/2021 a 06/08/2021. 
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687644
Portaria: 4353/2021 objetivo: coletar dados georreferenciados. funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: doM EliSEU/Pa desti-
no: roNdoN do Pará /Pa Servidor: 55587389/ BarTo MoNTEiro loPES 
(ENGENHEiro florESTal) / 4,5 diáriaS / 09/08/2021 a 13/08/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687645
Portaria: 4357/2021 objetivo: dar apoio ao cadastramento de esta-
belecimentos de criação de suídeos e vigilância em aterros sanitários e 
lixões no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: NoVa TiMBoTEUa/Pa destino: SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 
05882729/BElcHior aNdradE carNEiro (aGENTE dE dEfESa aGroPE-
cUária) / 1,5 diária / 05/08/2021 a 06/08/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687640
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Portaria: 4352/2021 objetivo: Participar da capacitação com ênfase 
em Febre aftosa e Equinos no município. Justifica-se meia diária por dia 
pois servidor não irá pernoitar no local. 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) / 1 diária / 02/08/2021 e 03/08/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687639
Portaria: 4354/2021 objetivo: realizar orientações sobre cadastro 
agropecuário e correção de coordenadas no SiaPEc para os funcionários 
e orientações aos produtores rurais sobre a importância do cadastramento 
agropecuário – demonstração na prática de ajustes e correções no siste-
ma. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa 
destino: cacHoEira do arari, SalVaTErra, SaNTa crUZ do arari/
Pa Servidor: 57223306/rÔMUlo alBUQUErQUE BaTiSTa dE liMa (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 09/08/2021 a 13/08/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687651
Portaria: 4359/2021 objetivo: apurar denúncia de clandestinidade da 
revenda situada na Vila Três Poderes – zona rural do município de Ma-
rabá.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa 
destino: MaraBá/Pa Servidor: 54196744/alEXaNdrE MoUra cHaGaS 
(GErENTE) / 2,5 diáriaS / 12/08/2021 a 14/08/2021. ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687648
Portaria: 4325/2021 Objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes de 
trânsito em cumprimento a Portaria 2789/2020- adEPara nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: TailÂNdia/Pa 
destino: BarcarENa,BUJarU,MoJU/Pa.Servidor: 57234486/raiMUNdo 
NoNaTo MacEdo doS SaNToS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
3,5 diáriaS / 07/08/2021 a 10/08/2021.ordenador:  lUcioNila PaNTo-
Ja PiMENTEl.

Protocolo: 687550
Portaria: 4326/2021 objetivo: realizar levantamento e detecção em 15 
(quinze) propriedades rurais produtoras de cacau, com ênfase para mo-
nialise. O polo produtor de cacau, fica localizado na região da Serra Azul, 
a mais de 130 km da sede do município.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: MoNTE alEGrE/Pa destino: MoNTE alEGrE /Pa 
Servidor: 54195804/iVoNilSoN fErrEira da SilVa (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 09/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 687554
Portaria: 4327/2021 objetivo: realizar levantamento e detecção em 15 
(quinze) propriedades rurais produtoras de cacau, com ênfase para monia-
lise. O polo produtor de cacau, fica localizado na região da Serra Azul, a 
mais de 130 km da sede do município.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 
145/149.origem: MoNTE alEGrE/Pa destino: MoNTE alEGrE/Pa Servi-
dor: 55586039/ clEo JoSE BaTiSTa dE aNdradE (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) /4,5 diáriaS / 09/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 687557
Portaria: 4328/2021 Objetivo: Realizar fiscalização e inspeção fitossa-
nitária em lavoura de soja.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.
origem: TUcUrUÍ/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa.Servidor: 6403712/
lorENa lira lEiTE SaBiNo (fiScal ESTadUal aGroPEcUário-ENGE-
NHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 05/08/2021 a 06/08/2021.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 687563
Portaria: 4329/2021 Objetivo: Realizar fiscalização e inspeção fitossa-
nitária em lavoura de soja.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: GoiaNÉSia do Pará/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 
75224091/ lElio ToMaZ doS SaNToS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcU-
ária) / 1,5 diária / 05/08/2021 a 06/08/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 687564
Portaria: 4336/2021 objetivo: realizar vistoria técnica em estabeleci-
mentos processadores de derivados da Mandioca e Polpa de fruta nos mu-
nicípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa 
destino: aUrora do Pará,caPaNEMa,iriTUia,MÃE do rio,SÃo MiGUEl 
do GUaMá/Pa Servidor: 0024996/JoSE SEVEriNo doS SaNToS SilVa 
(ENGENHEiro aGroNoMo) / 4,5 diáriaS / 09/08/2021 a 13/08/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl

Protocolo: 687575
Portaria: 4335/2021 objetivo: realizar vistoria técnica em estabele-
cimentos processadores de derivados da Mandioca e Polpa de fruta nos 
municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BE-
lÉM/Pa destino: aUrora do Pará,caPaNEMa,iriTUia,MÃE do rio,SÃo 
MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 5775698/WalBErT diaS GaBriEl (EN-
GENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 09/08/2021 a 13/08/2021.orde-
nador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 687570
Portaria: 4331/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção 
da Praga Moniliáse do cacaueiro (Moniliophthora roreri) e cadastros de 
Propriedades de cacau. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: alTaMira/Pa destino: SENador JoSÉ PorfÍrio/Pa Servidor: 
54186960/ PEdro PaUlo MaToS dE araUJo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) 
/ 4,5 diáriaS / 09/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: lUcioNila PaN-
ToJa PiMENTEl.

Protocolo: 687580
Portaria: 4337/2021 objetivo: realizar visita e transmitir orientações 
técnicas para adequações a três unidades de casas de farinha comunitárias 
nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 

BElÉM/Pa destino: aUGUSTo corrÊa,ViSEU/Pa Servidor: 05861497/ 
HaMilToN alTaMiro NoNaTo da SilVa (GErENTE) /2,5 diáriaS / 
05/08/2021 a 07/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 687581
Portaria: 4332/2021 objetivo: realizar levantamento em 16 proprie-
dades de detecção da Praga Moniliáse do cacaueiro (Moniliophthora ro-
reri) e cadastros de Propriedades. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: ViTÓria do XiNGU/Pa destino: SENador JoSÉ PorfÍ-
rio/Pa Servidor: 5888158/caSSio Polla (fiScal ESTadUal aGroPEcU-
ário) / 4,5 diáriaS / 09/08/2021 a 13/08/2021. ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 687586
Portaria: 4338/2021 Objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes de trân-
sito em cumprimento a Portaria 2789/2020- adEPara nos municípios.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MocaJUBa/Pa destino: 
BarcarENa,BUJarU,MoJU/Pa Servidor: 54197827/ PaUlo JorGE ValENTE 
alMEida (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 07/08/2021 
a 10/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 687585
Portaria: 4333/2021 objetivo: dar apoio nas atividades educativas 
no sentido de organização e legalizações das industrias de farinheiras 
no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BElÉM/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 5879453/ YKaro lUa alMEida 
MarTiNS (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS /05/08/2021 a 
07/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 687588
Portaria: 4339/2021 Objetivo: Realizar fiscalizações volantes de trânsito 
em cumprimento a Portaria 2789/2020- adEPara nos municípios.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TailÂNdia/Pa destino: 
BarcarENa,BUJarU,MoJU/Pa Servidor: rG 6848240/YaNNa KaroliNE 
SaNToS da coSTa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 07/08/2021 a 10/08/2021.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 687589
Portaria: 4334/2021 objetivo: realizar palestra educativa no sentido 
de organização e legalizações das industrias de farinheiras no município. 
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa desti-
no: ViSEU/Pa Servidor: 5950195/ GEiSiaNE SilVa dE fariaS (GErENTE) 
/ 2,5 diáriaS / 05/08/2021 a 07/08/2021.ordenador: lUcioNila PaN-
ToJa PiMENTEl.

Protocolo: 687591
Portaria: 4360/2021 objetivo: Participar de reunião para planejamento 
das ações da Equipe Estadual de Supervisão e Padronização o ano de 2022 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
SoUrE/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57209646/ KEllY criSTiNY 
GoMES da PaiXÃo alBUQUErQUE (MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS 
/ 08/08/2021 a 11/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687667
Portaria: 4365/2021 objetivo: realizar o cumprimento das Metas es-
tabelecidas pelo PNEfa como realização de inspeção em Patas e Bocas 
de Bovinos em 05 propriedade. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: colarES/Pa 
Servidor: 57216618/draUcia darlEN SilVa GoUVEa (MÉdico VETEri-
Nário) / 2,5 diáriaS / 10/08/2021 a 12/08/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687668
Portaria: 4361/2021 objetivo: apurar denúncia de clandestinidade de 
revenda.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/
Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 5871115/ Marcia BaTiSTa PENNa 
(MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 12/08/2021 a 14/08/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687671
Portaria: 4366/2021 objetivo: realizar treinamento para os servidores, 
no uso do SiaPEc, confecção de relatórios e arquivamento padronizado de 
documentos oficiais no município. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 
145/149. origem: MoNTE alEGrE/Pa destino: alENQUEr/Pa Servidor: 
54187042/aNToNio fraNciSco dE carValHo JUNior(aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 09/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687674
Portaria: 4362/2021 objetivo: realizar a busca de inadimplentes em 
Propriedades rurais no Município de Mojuí dos campos para cumprimento 
das metas do programa sanitário da febre aftosa referente a Etapa de Maio 
de 2021.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTa-
rÉM/Pa destino: MoMoJUi doS caMPoS/Pa Servidor: 55588068 / iSraEl 
rENaTo dE oliVEira PiMENTEl (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS 
/ 09/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687673
Portaria: 4363/2021 objetivo: realizar fiscalização Volante na Pa-140, 
KM30 no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: ViGia/Pa Servidor: 57216618/
draUcia darlEN SilVa GoUVEa (MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 
16/08/2021 a 16/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687676
Portaria: 4367/2021 objetivo: dar apoio como piloto de voadeira na 
coleta de material sorológico para saneamento de foco de anemia infec-
ciosa equina a fim de desinterditar propriedade no município. Fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BrEVES/Pa  destino: PorTEl/
Pa Servidor: 5960814/EliaS NEri dE MoraES (aUXiliar dE caMPo - c. 
TEMPorário) / 4,5 diáriaS / 03/08/2021 a 07/08/2021.ordenador: JE-
ffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687682
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Portaria: 4364/2021 objetivo: realizar fiscalização Volante na Pa-
140, KM30 no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: ViGia/Pa Servidor: 
57216618/draUcia darlEN SilVa GoUVEa (MÉdico VETEriNário) / 
0,5 diária / 31/08/2021 a 31/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 687683
Portaria: 4368/2021 objetivo: orientar tecnicamente os servidores da 
UlSa-SaNTa iSaBEl do Pará sobre a utilização no Sistema de integração 
Agropecuária (SIAPEC) referente a retificação e atualização da base cadas-
tral do módulo das aves no referido município e outros sob sua jurisdição. 
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa desti-
no: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa Servidor: 57190342/ lETTiErE MENdES 
PErEira liMa (MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 03/08/2021 a 
06/08/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687688
Portaria: 4369/2021 Objetivo: Realizar fiscalização em revenda agro-
pecuária no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: BENEVidES/Pa Servidor: 
55586095/ JarlEaNE adEodaTa SaMPaio SilVa (aGENTE fiScal aGro-
PEcUário) / 1,5 diária / 16/08/2021 a 17/08/2021. ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687699
Portaria Nº 4321/2021, de 02 de aGosto de 2021

dispõe SoBrE a PadroNiZaÇÃo, da aUToriZaÇÃo, da iNSPEÇÃo E da 
fiScaliZaÇÃo, Na ProdUÇÃo E roTUlaGEM, doS ProdUToS   coMES-
TÍVEiS    de    origem  VEGETal e demais procedimentos relativos aos 
ESTaBElEciMENToS ProdUTorES destes, em todo o Estado do Pará, a 
que se refere as leis Estadual nº 7565/2011 e  7392/2010.
o diretor Geral da agência Estadual de defesa agropecuária do Estado do 
Pará - adEPara, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pelo art. 2º da lei nº 6.482, de 17 de setembro de 2002, inciso ii; “proce-
der o controle da qualidade, da classificação, da inspeção, da padronização 
e do armazenamento de produtos e subprodutos de origem vegetal”;
considerando a lei nº 7.392, de 7 de abril de 2010 que dispõe sobre a 
defesa Sanitária Vegetal no âmbito do estado do Pará, com a competência 
das ações de educação, vigilância, inspeção, classificação, identificação e 
fiscalização dos produtos de origem vegetal, e seu Decreto nº 106, de 20 
de junho de 2011;
considerando a lei nº 7.392, de 7 de abril de 2010 observado em seu 
caPÍTUlo iV - doS PriNcÍPioS E oBriGaÇÕES GEraiS, artº 4º § 3º;
considerando a lei Estadual n° 7.565, de 25 de outubro de 2011, dispõe  
sobre  normas  para  licenciamento  de estabelecimentos  processadores,  
registro  e  comercialização  de produtos  artesanais  comestíveis  de  
origem  animal  e  vegetal  no Estado do Pará, e dá outras providências, 
observado em seus artigos art. 4º,  art 8º, §  2º, art. 9°,  art 11°, art. 12°,
considerando o decreto 1.380, de 3 de setembro de 2015, em seu art. 60: 
os casos omissos e as dúvidas suscitadas na execução deste regulamento 
são resolvidos pela adEPara;
considerando a necessidade de fortalecer e facilitar o acesso dos agri-
cultores familiares rurais à aUToriZaÇÃo para comercialização de seus 
produtos no mercado paraense, através do selo da adEPara, e tornando 
aptos os estabelecimentos industriais, artesanais e agroindustriais rurais 
de pequeno porte para o fornecimento de alimentos aos mercados institu-
cionais, prioritariamente para o abastecimento da rede pública de ensino, 
hospitais e sistema prisional;
considerando a Portaria adEPara Nº 2841/2014 dispõe sobre a aprovação 
da Instrução Normativa que estabelece especificações para a utilização 
correta e padronizada do carimbo de identificação do serviço oficial de 
inspeção vegetal do Estado do Pará e dá outras providências.
considerando a iNSTrUÇÃo NorMaTiVa coNJUNTa aNViSa/Sda(MaPa) 
Nº 2 DE 07/02/2018 Define os procedimentos para a aplicação da ras-
treabilidade ao longo da cadeia produtiva de produtos vegetais frescos 
destinados à alimentação humana, para fins de monitoramento e controle 
de resíduos de agrotóxicos, em todo o território nacional, alterada pela iN 
conjunta Nº 1 de 15 de abril de 2019
rESolVE:
art. 1° aprovar as Normas para a utilização correta e padronizada do SElo 
dE idENTificaÇÃo; PraZoS E docUMENToS para rENoVaÇÃo dE aU-
ToriZaÇÃo; aNaliSES laBoraToriaiS; TaXaS E EMolUMENToS; UTi-
liZaÇÃo dE cocHo EM MadEira apenas para o resfriamento da farinha, 
no serviço de inspeção vegetal oficial para o Estado do Pará.
art. 2° os estabelecimentos autorizados pela adEPara, terão o prazo de 
01 (um) ano, a contar  da data de publicação desta Portaria, para as devi-
das adequações nas autorizações e rótulos dos produtos.
Parágrafo Único - Esta portaria, tem por objetivo estabelecer normas e 
padrões para a utilização correta e padronizada de seu SElo dE idENTi-
ficaÇÃo, PraZo e docUMENToS para rENoVaÇÃo dE aUToriZaÇÃo, 
aNaliSES laBoraToriaiS, TaXaS E EMolUMENToS e a utilização dE co-
cHo EM MadEira aProPriada, apenas para o resfriamento da farinha, no 
serviço de inspeção vegetal oficial para o Estado do Pará.

1. dEScriÇÃo
1.1. Definição: Esta portaria, atesta a qualidade dos produtos de ORIGEM 
VEGETal, sob o aspecto sanitário e tecnológico, oferecidos ao mercado 
consumidor, bem como uma visualização ao consumidor de que o esta-
belecimento e o produto, foram devidamente aUToriZadoS pelo órgão 
fiscalizador conforme estabelece a legislação vigente.
1.2 - o SElo oficial do Serviço de inspeção Vegetal no Estado do Pará 
deverá obedecer às seguintes especificações;
a) constituir-se na forma elíptica;
b) Ter dimensões de, no mínimo 3,0 cm x 2,0 cm e no máximo 5,0 cm x 
2,5 cm de comprimento   e largura respectivamente;

c) Ser impresso na cor preta com fundo branco e letras pretas e estar lo-
calizado na parte froNTal da embalagem do produto;
d) com Padronização de fonte arial BlacK e tamanho da fonte: nº 09
e) deve conter a inscrição ProdUTo VEGETal iNdUSTrial oU ProdUTo 
VEGETal arTESaNal na parte superior, aUToriZaÇÃo nº xxxx no meio e 
a palavra adEPara na base do SElo, conforme exemplo a seguir.

f) a aUToriZaÇÃo será expedida em ordem cronológica de acordo com o 
pedido do produtor  e sua conclusão das obras nas instalações e da apre-
sentação de sua documentação legal.
g) Na ordem cronológica, a aUToriZaÇÃo da Empresa será composta por 
4 (quatro) dígitos.
h) a numeração dos códigos para polpas de frutas, refere-se aos subpro-
dutos das frutas constantes da tabela (aNEXo i) e outras que poderão ser 
incluidas como sub produto.
1.3 - da ValidadE do ProdUTo - o Tucupi e a Maniva cozida quando conge-
lados e conservados entre as temperaturas de 0° c à menos 18°c, terão vali-
dade de 12 (doze) meses e quando resfriados e mantidos entre a temperatura 
de 0° c à mais 5°c, a validade será de 03 (três)  meses - os doces, compotas 
e geleias terão validade de 03 (três) meses. os licores e xaropes de 01 (um) 
ano. Néctar, Suco e Polpas, de acordo com legislação vigente. – considerando 
o tipo de produto, as especificações supracitadas deverão constar no rótulo.
1.4 – das taxas, a emissão das taxas são emitidas no sistema SiaPEc3 no 
site https://siapec3.adepara.pa.gov.br/siapec3/portaldeservicos.wsp, com 
os seguintes códigos:
161 – cadastro para ESTaBElEciMENTo aUToriZaÇÂo inicial.
162 – cadastro para renovação do ESTaBElEciMENTo e Produto.
167 - cadastro do ProdUTo inicial.
1.5 - É assegurado aos estabelecimentos processadores e produtos de que 
trata esta Portaria, observado o disposto no art. 4º, Parágrafos 3° e 3°a 
da lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, tratamento 
diferenciado e simplificado nas áreas FISCAL E TRIBUTARIA, quando devi-
damente identificado pela declaração de aptidão ao PRONAF-DAP.
1 –  da ValidadE da aUToriZaÇÃo
2.1 - a validade da aUToriZaÇÃo do ESTaBElEciMENTo e do ProdU-
To, será de 03 (três) anos. 
1.2 - documentos para aUToriZaÇÃo iNicial, serão:
a) requerimento dirigido a adEPara solicitando a aUToriZaÇÃo ao Servi-
ço de inspeção Vegetal;
b) prova de condição de produtor ou de organização produtora artesanal 
dos produtos  abrangidos por esta Portaria;
c) documentos de identificação pessoal ou de constituição jurídica;
d) carteira de saúde e de manipulador de alimentos emitida por instituição 
habilitada;
e)cadastro ou inscrição de produtor na Secretaria de Estado da fazenda;
f) protocolo de produção, incluindo BPa e BPf, conforme estabelecido no 
art. 33 do decreto 1.380, de 3 de setembro de 2015;
g) comprovante do pagamento das taxas estabelecidas em norma com-
plementar, respeitado   o preconizado nas legislações Estadual vigente;
h) croqui do estabelecimento com previsão de instalações e equipamentos
i) a comprovação do responsável técnico (rT);
j) licenciamento ambiental ou dispensa de licenciamento ambiental (dla);
k) Analise da água;
l) laYoUT do rótulo;
m) laudo de Vistoria;
n)  comprovante de pagamento das taxas estabelecidas: 50 UPf`s (Unida-
de Padrão fiscal) para registro inicial e 30 UPf´s para registro do produto.
1.3 – Para rENoVaÇÃo das autorizações, serão exigidos os seguintes documentos:
a) requerimento dirigido a adEPara, solicitando a renovação da aUTori-
ZaÇÃo ao Serviço      de inspeção Vegetal;
b) alvará de funcionamento
c) carteiras de saúde e de manipulador;
d) comprovação do responsável técnico;
e) análise da água;
f) comprovante de pagamento das taxas estabelecidas:  renovação 30 
UPf`s  para o estabelecimento e 30 UPf`s para o produto . 
2.4 – Para renovação da aUToriZaÇÃo do estalecimento agroindustrial o 
proprietário deverá solicitar à adEPara, até dois meses antes do témino 
da ValidadE da aUToriZaÇÂo.
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2.5 - No caso de Estabelecimentos artesanais, a partir da publicação desta 
Portaria, será exigido dos estabelecimentos a aNáliSE da áGUa. a análise 
do produto passará a ser exigida como ação de Fiscalização, para verifica-
ção de inconformidades de acordo com as necessidades.
1.6 - a partir da publicação desta Portaria, será permitida a utilização de 
cochos de madeira de lei devidamente lixado ou plainado para o procedi-
mento de resfriamento da farinha. o motivo dessa permissão dá-se em 
função de não haver outro material que atenda às necessidades do proce-
dimento tradicional.
1.7 – os estabelecimentos elaboradores de produtos vegetais artesanais e 
industriais devem adquirir matérias-primas de estabelecimentos e produ-
tores regularizados e cadastrados na adEPara. 
1.8 - controle anual da produção nos estabelecimentos em livros de regis-
tros, que deverá contemplar as Guias de Trânsito Vegetal (GTV) de carater 
obrigatório. conforme planilhas do aNEXo ii.
1.9 - Nos rótulos dos produtos devem estar visíveis a identificação do lote 
ou da partida e prazo  de validade, e a frase “Produzido no Pará, gerando 
emprego e renda”.
1.10 - os documentos alvará de funcionamento, carteiras de saúde e de 
manipulador, comprovação do responsável técnico, análise da água dis-
pensa de licenciamento ambiental ou licenciamento ambiental, deverão 
ser encaminhados anualmente a adEPara..
1.11 - Toda e qualquer alteração ou mudança feita em documentações, 
estrutura do estabelecimento e pessoal deverá ser conumunicada a adE-
Para.
Parágrafo Único – o responsável Técnico deverá manter à disposição da 
adEPara o livro de registro com páginas numeradas, anotando as visitas 
realizadas, informações técnicas exigidas por esta Portaria, devendo ser 
assinado pelo responsável Técnico, contratante ou representante legal. 
deverão ser encaminhado trimestralmente a GPaoV, os relatórios do con-
trole da produção, conforme o aNEXo ii.
2 -  ProiBiÇÕES
3.1  – Fica proibida a utilização do SELO Oficial do Serviço de Inspeção 
Vegetal no Estado do Pará, para produtores que NÃo PoSSUaM a aUTori-
ZaÇÃo do produto na adEPara.
1.2 – As empresas que usarem o SELO Oficial sem a devida AUTORIZAÇÃO 
da adEPara, estarão sujeitos às penalidades previstas no art. 63 da lei de 
defesa Sanitária Vegetal no Estado do Pará.
4 – daS diSPoSiÇÕES fiNaiS
as normas complementares relacionadas a Portaria em apreço, serão ela-
boradas com base nas diretrizes do regulamento, da lei de defesa Sanitá-
ria Vegetal, e da lei de Produtos artesanais, do Estado do Pará, buscando 
proteger os interesses dos consumidores, da produção agropecuária  e dos 
produtores, no que se refere a qualidade de matérias-primas e dos pro-
dutos, a proteção contra fraudes, as adulterações e práticas que possam 
induzir o consumidor a erro, contemplando a garantia da inocuidade do 
produto.
Parágrafo único - os casos omissos e as dúvidas suscitadas na execução 
desta Portaria serão resolvidos pela agência Estadual de defesa agropecu-
ária do Estado do Pará.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e revoga a porta-
ria nº 3280/2021, de 22 de junho de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo - diretor Geral da adEPará

aNeXo i

cÓdiGos dos ProdUtos VeGetais

código Produto código sub Produto código sub Produto

1 Tucupi     

2 Maniva cozida     

3
 

farinha Mandioca 3.1    

Farinha de Macaxeira 3.2    

4 Goma     

5 Farinha de tapioca     

6 
 

Macaxeira
 

6.1 Macaxeira a vácuo   

6.2 Macaxeira ralada   

6.3 Macaxeira triturada   

6.4 Macaxeira chips   

7 Molho de Pimenta     

8 Polpa de fruta

8.1 açaí 8.18 limão

8.2 acerola 8.19 Pitaya

8.3 abacaxi 8.20 Uxí

8.4 Bacuri 8.21 Tangerina

8.5 Goiaba 8.22 Morango

8.6 cupuaçu 8.23 araçá

8.7 Manga 8.24 Melancia

8.8 Taperebá 8.25 Melão

8.9 Murucí 8.26 Uva

8.10 Graviola 8.27 Jenipapo

8.11 cacau 8.28 Tucumã

8.12 caju 8.29 Mangostão

8.13 Maracujá 8.30 abacaxi com hortelã

8.14 Banana 8.31 Pitaya com acerola

8.15 Tamarindo

8.16 Buriti

8.17 laranja

9 Suco de frutas 

10 Néctar de frutas

11 doces

12 compotas

13 Geléias  

14
 
 

Amêndoa de cacau
 
 

14.1 achocolatado

14.2 doces de cacau   

14.3 Barras de cacau   

15 cana de açúcar 15.1 caldo de cana   

  15.2 rapadura   

  15.3 Mel de cana   

16 Milho  16.1 Milho Verde em espigas   

   16.2 Milho Verde cortado   

 17 Fécula     

 18 amido  18.1  amido doce   

  18.2 amido azedo   

19 farofa     

20 coco 20.1 água de coco   

  20.2 coco ralado   

  20.3 Polpa de coco   
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aNeXo ii
-  Planilhas de controle da Produção e dos fornecedores
recepção e estocagem da matéria prima

controle e Pesagem e recebimento das frutas
data do recebi-

mento
tipo de 
Fruta Quantidade KG N° de caixas Fornecedor/

Produtor Nº da GtV/PtV

descascamento

data do Processo tipo de Fruta Quantidade KG 
(fruto inteiro)

Quantidade KG (fru-
to descascado) rendimento

armazenagem

data do armazena-
mento tipo de Fruta Quantidade KG 

(armazenado) Qa

Quantidade KG 
(vendido)

QV

Quantidade total
Qa-QV

Protocolo: 688082

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 0547 /2021 – 29. 07.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
l o T a r, a contar de 03/08/2021, a Extensionista rural l, assistente 
Social EliaNa Maria cHaGaS dE araÚJo - Matrícula nº 5035856/1, para 
exercer suas funções no Núcleo de desenvolvimento de recursos Huma-
nos/codES.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0550 /2021 – 02. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas,
considerando o disposto no art. 3º da instrução Normativa conjunta ccG/
aGE/SEcoM Nº 001/2015, de 10 de novembro de 2015, publicada no di-
ário Oficial em 12 de novembro de 2015, que dispõe “sobre a definição 
de formulários Padrão, do modelo do relatório anual da autoridade de 
Gerenciamento e da identidade Visual/imagem institucional do Serviço 
de informação ao cidadão – Sic. Pa, disciplinados no decreto Estadual Nº 
1.359/2015, de 31 de agosto de 2015”,
r E S o l V E:
l- d E S i G N a r, os servidores laNa roBErTa rEiS doS SaNToS- Ma-
trícula nº 5938576/2, ocupante do cargo de diretora Presidente, Márcio 
da SilVa crUZ frEiTaS NaGaiSHi- Matrícula nº 57175835/1, ocupante 
do cargo de Extensionista rural i, GlEiSoN JoSÉ KiYoSHi SaTo BarroS- 
Matrícula nº 57175910/1, ocupante do cargo de Técnico de Planejamento, 
JorGE aUGUSTo MacEdo dE SoUZa - Matrícula nº 57210927/1, ocupan-
te do cargo de Extensionista rural l e Marco Pollo dE alMEida - Matrí-
cula nº 5831938/2, ocupante do cargo de Técnico de Planejamento, para 
exercerem, com zelo e transparência, no âmbito desta EMaTEr-Pará, as 
atribuições, responsabilidades e competências dos responsáveis pelas So-
licitações de acesso à informação, observando-se, tempestivamente, aos 
preceitos legais e constitucionais, aos procedimentos estabelecidos no de-
creto Estadual nº 1.359/2015 e demais exigências normativas aplicáveis, 
em especial o art. 3º da instrução Normativa conjunta ccG/aGE/SEcoM 
Nº 001/2015, de 10 de novembro de 2015.
ll- r E V o G a r, os efeitos da Portaria de nº 0381/2018, que designou os 
servidores como responsáveis pelas Solicitações de acesso à informação.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 687677
Portaria Nº 0569 /2021 – 03. 08.2021

a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E V o G a r, a contar de 04/08/2021, os efeitos da Portaria de 
nº0337/2000, que designou o Extensionista rural ll MilToN PirES fErrEi-

RA- Matrícula nº 5035988/1, para exercer a Função Gratificada de Chefe do 
Escritório local de Primavera/Escritório regional de capanema.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0570 /2021 – 03. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação o Extensionista 
rural i, Engº-florestal alaN PÉriclES aMaral doS SaNToS – Matricula 
nº 55587859/1, a contar de 04.08.2021:
i – r E V o G a r, os efeitos da PorTaria Nº 0488/2020, que o designou 
para exercer a Função Gratificada de Supervisor do Escritório Regional de 
capanema;
ii – r E M a N E J a r, do Escritório regional de capanema, para exercer suas 
funções Escritório local de local de Primavera/regional de capanema;
III – D E S I G N A R, para exercer a Função Gratificada de Chefe do Escri-
tório local de Primavera/Escritório regional de capanema.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

 Portaria Nº 0571 /2021 – 03. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação o Extensionista 
rural i, Engº- de Pesca JoVEliNo JoSÉ dE SoUSa iTaPirEMa – Matricula 
nº 54189297/2, a contar de 04.08.2021:
i – r E V o G a r, os efeitos da PorTaria Nº 0612/2019, que o designou 
para exercer a Função Gratificada de Chefe do Escritório Local de Cachoeira 
do Piriá/regional de capanema;
ii – r E M a N E J a r, do Escritório local de cachoeira do Piriá, para exercer 
suas funções Escritório local de local de Bonito/regional de capanema;
III – D E S I G N A R, para exercer a Função Gratificada de Chefe do Escri-
tório local de Bonito/Escritório regional de capanema.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0572 /2021 – 03. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação ao Extensionista 
rural li, JoSÉ aNToNio PESSoa crUZ – Matricula nº 3176770/1, a contar 
de 04.08.2021:
i – r E M a N E J a r, do Escritório local de Bragança, para exercer suas 
funções Escritório local de local de cachoeira do Piriá/ambos vinculados 
ao Escritório regional de capanema;
II – D E S I G N A R, para exercer a Função Gratificada de Chefe do Escritó-
rio local de cachoeira do Piriá/Escritório regional de capanema.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0573 /2021 – 03. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E V o G a r, a contar de 04/08/2021, os efeitos da Portaria de 
nº0133/2021, que designou o Extensionista rural l JoSÉ rodriGUES 
MARTINS FILHO- Matricula nº 3163261/3, para exercer a Função Gratifica-
da de chefe do Escritório local de Bonito/Escritório regional de capanema.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0574 /2021 – 03. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E V o G a r, a contar de 04/08/2021, os efeitos da Portaria de 
nº0242/1997, que designou o Extensionista rural l arNaldo dE MEllo 
HENriQUES JUNior- Matricula nº 5036291/1, para exercer a função Gra-
tificada de Chefe do Escritório Local de Capanema/Escritório Regional de 
capanema.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

 Portaria Nº 0575 /2021 – 03. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 04/08/2021, o Extensionista rural ll, Técni-
co em agropecuária Mario ciriNo dE frEiTaS–Matrícula nº3178420/1, 
para exercer a Função Gratificada de Chefe do Escritório Local de Capane-
ma/Escritório regional de capanema.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0576 /2021 – 03. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação o Extensionista 
rural i, Engº-agrônomo WaldEMiro dE oliVEira roSa JUNior – Matri-
cula nº 55588416/2, a contar de 04.08.2021:
i – r E M a N E J a r, do Escritório local de Bonito, para exercer suas fun-
ções no Escritório regional de capanema;
II – D E S I G N A R, para exercer a Função Gratificada de Supervisor do 
Escritório regional de capanema.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0565 /2021 – 02. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 03/08/2021, o Extensionista rural l, Engº
-agrônomo aNToNio carloS oliVEira liMa–Matrícula nº57175762/1, 
para exercer a Função Gratificada de Chefe do Escritório Local de Benevi-
des/Escritório regional das ilhas.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0566 /2021 – 02. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E V o G a r, a contar de 03/08/2021, os efeitos da Portaria de 
nº0527/2013, que designou o Extensionista rural l alcir rodriGUES 
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BORGES- Matricula nº 5832802/2, para exercer a Função Gratificada de 
Supervisor regional do Escritório regional do Marajó.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0567 /2021 – 02. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação a Extensionista ru-
ral l, Engª- florestal faBrÍcia PErEira BarroS–Matrícula nº57211493/1, 
a contar de 03.08.2021:
i – r E M a N E J a r, do Escritório local de Melgaço, para exercer suas 
funções Escritório regional do Marajó;.
II – D E S I G N A R, para exercer a Função Gratificada de Supervisora 
regional do Escritório regional do Marajó.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0568 /2021 – 02. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação o Extensionista 
rural ll, fraNciSco caNiNdÉ MoUra JUNior–Matrícula nº54196287/1, 
a contar de 03.08.2021:
i – T r a N S f E r i r, do Escritório local de Bujarú/Escritório regional de 
castanhal, para exercer suas funções Escritório local de chaves/Escritório 
Regional das Ilhas;.II – D E S I G N A R, para exercer a Função Gratificada 
de chefe do Escritório local de chaves/Escritório regional das ilhas.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0554 /2021 – 02. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E V o G a r, a contar de 03/08/2021, os efeitos da Portaria de 
nº0369/2013, quedesignou o Extensionista rural ll-KENNEdY corrÊa Ba-
RILE- Matricula nº 3176509/1, para exercer a Função Gratificada de chefe 
do Escritório local de cametá/Escritório regional do Tocantins.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0553 /2021 – 02. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 03/08/2021, o Extensionista rural l, Engº-
florestal raiMUNdo fErrEira da SilVa–Matrícula nº57174779/1, para 
exercer a Função Gratificada de Chefe do Escritório Local de Concórdia do 
Pará/Escritório regional de castanhal.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0556 /2021 – 02. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E V o G a r, a contar de 03/08/2021, os efeitos da Portaria de 
nº0040/2018, que designou o Extensionista rural ll JadSoN SilVa fEiTo-
SA- Matricula nº 54196657/1, para exercer a Função Gratificada de Chefe 
do Escritório local de redenção/Escritório regional de conceição do ara-
guaia.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0557 /2021 – 02. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 03/08/2021, o Extensionista rural ll- Edil-
SoN GoNÇalVES Garcia–Matrícula nº5066204/1, para exercer a função 
Gratificada de Chefe do Escritório Local de Redenção/Escritório Regional de 
conceição do araguaia.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0558 /2021 – 02. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E V o G a r, a contar de 03/08/2021, os efeitos da Portaria de nº 
0415/2014, que designou o Extensionista rural ll Mário GoMES da Sil-
Va- Matricula nº 54196329/1, para exercer a Função Gratificada de Chefe 
do Escritório local de São félix do Xingú/Escritório regional de conceição 
do araguaia.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0559 /2021 – 02. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 03/08/2021, o Extensionista rural ll- JoSÉ 
EdNaldo MaToS PErEira–Matrícula nº57210193/1, para exercer a fun-
ção Gratificada de Chefe do Escritório Local de São Félix do Xingú/Escritório 
regional de conceição do araguaia.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0560 /2021 – 02. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E V o G a r, a contar de 03/08/2021, os efeitos da Portaria de 
nº0431/2019, que designou o Extensionista rural l laZaro JoSÉ da Sil-
VA- Matricula nº 55585993/1, para exercer a Função Gratificada de Chefe 
do Escritório local de Belém/Escritório regional das ilhas.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0561 /2021 – 02. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 03/08/2021, a Extensionista rural l, Engª-am-
biental caMila dE MESQUiTa SaliM–Matrícula nº57189557/1, para exer-
cer a Função Gratificada de Chefe do Escritório Local de Belém/Escritório 
regional das ilhas.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0563 /2021 – 02. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E V o G a r, a contar de 03/08/2021, os efeitos da Portaria de 
nº0467/2019, que designou o Extensionista rural l HENriQUE JoSÉ fEr-
RO CRISTO- Matricula nº 5035880/1, para exercer a Função Gratificada 
de chefe do Escritório local de irituia/Escritório regional de São Miguel 
do Guamá.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0562 /2021 – 02. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação ao Extensio-
nista rural l, Engº- agrônomo EMErSoN PiNHEiro PENHa–Matrícula 
nº57211149/1, a contar de 03.08.2021:
i – T r a N S f E r i r, do Escritório local de ananindeua/Escritório regio-
nal das ilhas, para exercer suas funções Escritório local de irituia/Escritó-
rio regional de São Miguel do Guamá;.
II – D E S I G N A R, para exercer a Função Gratificada de Chefe do Escri-
tório local de irituia/Escritório regional de São Miguel do Guamá.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0564 /2021 – 02. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E V o G a r, a contar de 03/08/2021, os efeitos da Portaria de 
nº0235/2019, que designou o Extensionista rural l dENilSoN BaTiSTa 
DE SOUSA- Matricula nº 5769051/2, para exercer a Função Gratificada de 
chefe do Escritório local de Benevides/Escritório regional das ilhas.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0555 /2021 – 31. 05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação o Extensionista 
rural il – aNToNio corrÊa da crUZ - Matricula nº 57210175/1, a contar 
de 03.08.2021:
i – r E V o G a r, os efeitos da PorTaria Nº 0118/2017, que o designou 
para exercer a Função Gratificada de Chefe do Escritório Local de Bujarú/
Escritório regional de castanhal;
ii – T r a N S f E r i r, do Escritório local de Burajú/regional de cas-
tanhal, para exercer suas funções Escritório local de cametá/Escritório 
regional do Tocantins;.
III – D E S I G N A R, para exercer a Função Gratificada de Chefe do Escri-
tório local de cametá/Escritório regional do Tocantins.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 687976
Portaria Nº 0577 /2021 – 03. 08.2021

a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação a emprega-
da odiNÉia fUrTado coSTa- Matricula nº 54196517/1, a contar de 
30.07.2021:
i – r E V o G a r, os efeitos da Portaria de nº 0121/2020, que designou 
para exercer a função Gratificada de Secretária da Diretoria Executiva;
ll – R E M A N E J A R, da Chefia de Gabinete da Presidência, para exercer 
suas funções na assrssoria Jurídica/aJUr;
II – D E S I G N A R, para exercer a Função Gratificada de Secretária da-
assessoria Jurídica/aJUr.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0578 /2021 – 03. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação a auxiliar de Bi-
blioteca aNa cÉlia aVElar dE liMa – Matricula nº 3172775/1, a contar 
de 30.07.2021:
l-r E V o G a r, os efeitos da Portaria de nº 0128/2012, que designou para 
exercer a Função Gratificada de Secretária da  Assessoria Jurídica/AJUR;
il – r E M a N E J a r, da assessoria Jurídica/aJUr, para exercer suas fun-
ções  no Gabinete da Presidência;
IIl – D E S I G N A R, para exercer a Função Gratificada de Secretária da 
diretoria Executiva.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 688051
Portaria Nº 0543 /2021 – 29. 07.2021

a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
i – instituir comissão Paritária nos termos da cláusula 14ª do acordo cole-
tivo 2021/2022, com o objetivo em criar Comissão Paritária específica para 
analisar a viabilidade da concessão de auxílio natalidade aos empregados 
no valor de 1 (um) salário mínimo, composta pelos empregados abaixo 
relacionados:
 

laYSa criSTiNa fariaS dE SENa aJUr EMaTEr-Pará
VÂNia lUcia lEMoS caTETE NrH/codES EMaTEr-Pará
lEoNicE da crUZ fraNÇa ESloc aNaNidEUa/rEG. daS ilHaS STafPa

roSa HElENa caMPoS dE MElo Ndi/coTEc STafPa

ii – apresente Portaria terá vigência coincidente à do acordo coletivo 
2021/2022.
(PaE/2021/704905).
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
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Portaria Nº 0544 /2021 – 29. 07.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
i – instituir comissão Paritária nos termos da cláusula 16ª do acordo cole-
tivo 2021/2022, com o objetivo em criar comissão Paritária composta por 
membros indicados selo STafPa e EMaTEr-Pará para estudos de viabili-
dade de implantação de auxilio creche, composta pelos empregados abaixo 
relacionados:
 

laYSa criSTiNa fariaS dE SENa aJUr EMaTEr-Pará
VÂNia lUcia lEMoS caTETE NrH/codES EMaTEr-Pará
lEoNicE da crUZ fraNÇa ESloc aNaNidEUa/rEG. daS ilHaS STafPa

roSa HElENa caMPoS dE MElo Ndi/coTEc STafPa

ii – apresente Portaria terá vigência coincidente à do acordo coletivo 
2021/2022.
(PaE:2021/704905).
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0545 /2021 – 29. 07.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
i – instituir comissão Paritária nos termos da cláusula 26ª do acordo cole-
tivo 2021/2022, para acompanhar e monitorar o processo de tramitação do 
PccSBV nas diversas esferas governamentais até a implantação, composta 
pelos empregados abaixo relacionados:
 

alESSaNdra dE cÀSSia SilVa da SilVa codES EMaTEr-Pará
MarialVa SoUSa coSTa coafi EMaTEr-Pará

criSTiaNE foNSEca coSTa corrEa NMc/coTEc EMaTEr-Pará

cliff PUGET EUlalio ESloc SÃo fraNciSo do Pará/ rEG. 
caSTaNHal STafPa

oZiaS GUEdES dE aQUiNo diSPoSiÇÃo/SEdaP STafPa
raiMUNdo NoNaTo da SilVEira riBEiro NMc/coTEc STafPa

ii – apresente Portaria terá vigência coincidente à do acordo coletivo 
2021/2022.
(PaE: 2021/704905).
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0546 /2021 – 29. 07.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
i – instituir comissão Paritária nos termos da cláusula 27ª Paragrafo Se-
gundo do acordo coletivo 2021/2022, com o objetivo de rever as Normas 
e diretrizes regulamentadoras de acesso às diferentes modalidades de ca-
pacitação, composta pelos empregados abaixo relacionados:
 

Jaira Maria da SilVa PiMENTEl NrHi/codES EMaTEr-Pará

GaBriEl raMoS da SilVa YoUSSEf aroUS aJUr EMaTEr-Pará

iVaNETE fErrEira alVES loPES NMc/coTEc EMaTEr-Pará

cliff PUGET EUlalio ESloc SÃo fraNciSo do Pará/ rEG. 
caSTaNHal STafPa

oZiaS GUEdES dE aQUiNo diSPoSiÇÃo/SEdaP STafPa

JoSÉ HENriQUE da SilVa SoarES ESloc.caSTaNHal/rEG.caSTaNHal STafPa

ii – apresente Portaria terá vigência coincidente à do acordo coletivo 
2021/2022.
(PaE: 2021/704905).
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0549 /2021 – 29. 07.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
T r a N S f E r i r, a pedido, a contar de 04.08.2021, o Extensionista rural 
l, Engº-florestal raiMUNdo fErrEira da SilVa- Matricula nº57174779/1, 
do Escritório central/Núcleo de Supervisão Estadual ll/coPEr , para exer-
cer suas funções no Escritório local de concórdia do Pará/Escritório regio-
nal de castanhal.(PaE:2021/587713).
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0551 /2021 – 02. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
c o N c E d E r, ao Extensionista rural l JoSÉ aGNaldo áVila NETo- 
Matricula nº 57175843/1, lotado no Escritório local de Santarém/regional 
de Santarém, 20 dias de licença Paternidade (Nascimento), no período de 
24.07.2021 à 12.08.2021, formalizada de acordo a certidão nº 16132301
552021100027183000798361, em atenção a cláusula Vigésima Quarta do 
acordo coletivo de Trabalho 2020/2021.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0552 /2021 – 02. 08.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação a Extensionis-
ta rural i,-Marli MarGarETH cHErMoNT da cUNHa- Matricula nº 
5036356/1, a contar de 03.08.2021:

i – r E V o G a r, os efeitos da PorTaria Nº 0177/2013, que a designou 
para exercer a Função Gratificada de Chefe do Escritório Local de Concórdia 
do Pará/Escritório regional de castanhal.
ii – r E M a N E J a r, do Escritório local de concórdia do Pará, para exer-
cer suas funções no Escritório local de igarapé-açu/ambos vinculados ao 
Escritório regional de castanhal.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 688040
Portaria Nº 0532 /2021 – 29. 07.2021

a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E M a N E J a r, a contar de 01/08/2021, o Extensionista rural i, Engº-
florestal–WilliaM dE lEMoS GUiMarÃES- Matrícula nº 55585637/1, do 
Escritório regional de Marabá, para exercer suas funções no Escritório 
local de Marabá/regional de Marabá.(PaE: 2021/769425).
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0528 /2021 – 29. 07.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 02/08/2021 a 31/08/2021, o Extensionista ru-
ral ll–GUSTaVo GroTTo dE daVid- Matrícula nº55585943/1, para respon-
der pela Chefia do Escritório Local de Trairão/Escritório Regional de Marabá, 
em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias.(PaE:2021/783321).
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0533 /2021 – 29. 07.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 02/08/2021 a 31/08/2021, o Extensionista 
rural ll dircEU caSTro fErrEira- Matrícula nº 57174745/1, para res-
ponder pela Chefia do Escritório Local de Alenquer/Escritório Regional do 
Médio amazonas, em virtude do titular encontrar-se em gozo de licença 
Prêmio.(PaE: 2021/782092).
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0534 /2021 – 29. 07.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 02/08/2021 a 31/08/2021, o empregado 
BENEdiTo liNdEMar SarMENTo PiNTo- Matrícula nº 3172236/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Vizeu/Escritório Regional de 
capanema, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias.(PaE: 
2021/772407).
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0535 /2021 – 29. 07.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
l o T a r, a contar de 15/07/2021 até 31/12/2021, a auxiliar administrati-
vo Marilia raYaNE faVacHo MalcHEr, servidora da Prefeitura Municipal 
de Marapanim, colocado à disposição Sem Ônus para a EMaTEr-Pará, para 
exercer suas funções no Escritório local de Marapanim/Escritório regional 
de castanhal.(PaE: 2021/776484).
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0536 /2021 – 29. 07.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
l o T a r, a contar de 15/07/2021 até 31/12/2021, a agente de Serviços 
Gerais Maria rEGiNa MaGalHÃES araÚJo, servidora da Prefeitura Muni-
cipal de Marapanim, colocado à disposição Sem Ônus para a EMaTEr-Pará, 
para exercer suas funções no Escritório local de Marapanim/Escritório re-
gional de castanhal.(PaE: 2021/776484).
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0537 /2021 – 29. 07.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
P r o r r o G a r, os efeitos da Portaria de 0306/2021, que criou comis-
são para atualização do regimento interno de Pessoal-riP e regulamento 
Geral da empresa com intuito de normalizar em conformidade com os dita-
mes legais vigentes, pelo período de 60(sessenta) dias a partir da data de 
sua publicação, composta pelos empregados  abaixo relacionados:
• MARCO POLLO ALMEIDA-Presidente/ ASDO
• GABRIEL RAMOS DA SILVA YOUSSEF AROUS/ AJUR
• ALESSANDRA DE CÁSSIA SILVA DA SILVA/ CODES
• MARIA ODETE FERREIRA MACAHDO/ Gabinete
• ROBERTO EISAKU SUAMI/ AUDIT
• JORGE AUGUSTO MACEDO DE SOUZA/ CPLAN
• MICHELI GONÇALVES DIAS/ COPER
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0542 /2021 – 29. 07.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
c o N c E d E r, a Extensionista rural i aNa lUcia da coSTa GUErrEiro- 
Matricula nº 5441862/3, lotado no Escritório local de Belém/regional das 
ilhas, 08 dias de licença Nojo (falecimento), no período de 10.07.2021 à 
17.07.2021, formalizada de acordo a certidão nº 0668520155202140005
5197005297742, em atenção a cláusula Vigésima Quarta do acordo cole-
tivo de Trabalho 2020/2021.(PaE:2021/800203).
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 688015
Portaria Nº 0581/2021 – 03/08/2021

a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: 
TraNSfErir, a pedido, a contar de 04.08.2021, a Extensionista rural l - 
PaTricia SUraMa PariSE Maia – Matrícula nº 57190046/ 1, do Escritório 
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local de concórdia do Pará/ Escritório regional de castanhal, para exercer 
suas funções Escritório local de Nova Timboteua/Escritório regional de 
capanema.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – Presidente

Portaria Nº 0582/2021 – 03/08/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: 
TraNSfErir, a contar de 04/08/2021, o Extensionista rural l - riSaldo 
MUNiZ do NaSciMENTo – Matrícula nº 55585965/ 1, do Escritório local 
de São João de Pirabas/ Escritório regional de capanema, para exercer 
suas funções Escritório local de igarapé açu/Escritório regional de cas-
tanhal.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – Presidente

Portaria Nº 0583/2021 – 03/08/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: ado-
tar as seguintes Medidas administrativas em relação o Extensionista rural 
i - JoSE fraNciSco liMa SEiXaS – Matricula nº 55586192/1, a contar 
de 04.08.2021:
i - rEVoGar, os efeitos da Portaria de nº 0606/2013, que designou para 
exercer a Função Gratificada de Chefe do Escritório Local de Ulianópolis;
ii – rEMaNEJar, do Escritório local de Ulianópolis, para exercer suas ati-
vidades no Escritório local de dom Eliseu, ambos vinculados ao regional 
de São Miguel do Guamá.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – Presidente

Portaria Nº 0584/2021 – 03/08/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: ado-
tar as seguintes Medidas administrativas em relação o Extensionista rural 
ii - fErNaNdo MarTiNS doS rEiS – Matricula nº 12477070/3, a contar 
de 04.08.2021:
i – rEMaNEJar, do Escritório local de aurora do Pará, para exercer suas 
atividades no Escritório local de Ulianópolis, ambos vinculados ao regional 
de São Miguel do Guamá;
II – DESIGNAR, para exercer a Função Gratificada de Chefe do Escritório 
local de Ulianópolis.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – Presidente

Portaria Nº 0585/2021 – 03/08/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: rE-
MaNEJar, a contar de 04/08/2021, o Extensionista rural il - WErToN 
MENdES PEdroSa – Matrícula nº 57200244/2, do Escritório local de Mãe 
do rio, para exercer suas funções Escritório local de aurora do Pará, am-
bos vinculados ao Escritório regional de São Miguel do Guamá.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – Presidente

Portaria Nº 0586/2021 – 03/08/2021
a Presidente da EMaTEr-Pará, no uso de suas atribuições, rESolVE: rE-
MaNEJar, a contar de 04/08/2021, o Extensionista rural il - roNaldo 
SoUZa liMa – Matrícula nº 54197823/1, do Escritório local de colares, 
para exercer suas funções Escritório local de Terra alta, ambos vinculados 
ao Escritório regional de castanhal.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – Presidente

Protocolo: 688056

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 061/2021
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa Em-
presa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e acompa-
nhar a execução dos contratos:
rESolVE:
 designar os servidores Guilherme fernando dos Santos azevedo, matrí-
cula n° 8094116/1, ocupante do cargo de coordenador de apoio logístico, 
como fiscal e Marcos de Oliveira Guerreiro, matrícula 5898796, como su-
plente de fiscal, do Contrato Administrativo Nº 07/2021 firmado com a em-
presa EQUaTorial Pará diSTriBUidora dE ENErGia ElÉTrica lTda, 
com vigência de 01/06/2021 à 01/06/2022.
  os efeitos desta portaria retroagem ao dia 01/06/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 03 de agosto de 2021.
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 687793

.

.

coNtrato
coNtrato: 007

Exercício: 2021
Processo 2020/1066981
objeto: constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa 
distribuidora de energia elétrica para fornecimento de energia para a ce-
asa/Pa.
Valor Global: r$ 3.530.979,70
data da assinatura: 01/06/2021
Vigência: 01/06/2021 a 01/06/2022

origem: dispensa de licitação
orÇaMENTo:
Unidade orçamentária: 580201
fonte de recursos: 0101002156 e 0261002156
PTrES: 588338
P.i.: 4120008338c
ação: 260666
Natureza: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros - PJ
Sub elemento: 33.90.39.43 – Utilidade Pública – Energia Elétrica
contratado: EQUaTorial Pará diSTriBUidora dE ENErGia ElÉTrica 
lTda – cNPJ: 04.895.728/0001-80
Endereço: rod. augusto Montenegro, Km 8,5, S/N, coqueiro
cEP: 66.823-010 – Belém/Pa
ordenador: JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 687788

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Processo nº 2020/1066981
rEcoNHEÇo a dispensa de licitação nº 02/2021 para contratação da em-
presa EQUaTorial Pará diSTriBUidora dE ENErGia ElÉTrica lTda 
(cNPJ: 04.895.728/0001-80), com sede na rod. augusto Montenegro, Km 
8,5, S/N, coqueiro cEP: 66.823-010 – Belém/Pa, no valor global de r$ r$ 
3.530.979,70 (três milhões, quinhentos e trinta mil, novecentos e setenta 
e nove reais e setenta centavos), referente à contratação de empresa dis-
tribuidora de energia elétrica para fornecimento de energia para a ceasa/
PA e áreas afins pelo período de 12(doze) meses, nos termos do inciso 
XXii, do artigo 24 e artigo 26, da lei nº 8.666/93.
os recursos orçamentários necessários para atender à despesa acima 
mencionada constarão conforme a seguir especificado:

Unidade orçamentária 580201
fontes de recurso 0101002156 e 0261002156

funcional Programática 12212978338
Natureza de despesa 339039 – outros Serviços de Terceiros - PJ

Sub Elemento 339039-43 – Utilidade Pública – Energia Elétrica

Belém, 01 de junho de 2021.
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 687783

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Processo nº 2020/1066981
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo 

Nº 02/2021
Na forma da legislação vigente e na qualidade de autoridade superior, ra-
Tifico a dispensa de licitação, em conformidade com os documentos que 
instruem o respectivo processo, para contratação dos referidos serviços. 
Publique-se.
Belém (Pa), 01 de junho de 2021.
José Antônio Scaff Filho
dirETor PrESidENTE
cEaSa/Pa

Protocolo: 687785
..

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1205/2021 – GaB/seMas, 
de 30 de JULHo de 2021

dispõe sobre a designação de leiloeiro administrativo para realizar as ativi-
dades de leilão, venda direta por dispensa de licitação e, ainda, concorrên-
cia pública de produtos e subprodutos florestais decorrentes de apreensão, 
por cometimento de infração administrativa na Secretaria de Estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade do Pará - SEMaS/Pa.
o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE, no 
uso das atribuições legais que lhe confere o art. 138, ii, da constituição do 
Estado do Pará e, coNSidEraNdo que o art. 72, inciso iV da lei federal 
nº 9.605/98 dispõe que as infrações administrativas são punidas com a 
apreensão produtos e subprodutos da fauna e flora, utilizados na infração;
coNSidEraNdo que o art. 119, inciso iii, da lei Estadual nº 5.887/97 
dispõe que as infrações ambientais, sem prejuízo das sanções de nature-
za civil ou penal cabíveis, serão punidas, alternativa ou cumulativamente, 
com a penalidade, dentre outras, de apreensão de animais, de produtos, 
instrumentos, apetrechos, equipamentos e veículos de qualquer natureza, 
utilizados no cometimento da infração;
coNSidEraNdo que o art. 124 da lei Estadual permite a que a destina-
ção dos produtos e instrumentos apreendidos nos termos do inciso iii do 
artigo 119 do mesmo diploma legal, poderá ser a devolução, a destruição, 
a doação ou leilão;
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coNSidEraNdo o disposto no decreto Estadual nº 204, de 22 de 04 de 
julho de 2019, que regulamenta o procedimento de apreensão, doação e 
de alienação de produtos e subprodutos florestais apreendidos em casos 
de infrações ambientais;
coNSidEraNdo a necessidade de instituir equipe técnica para acompa-
nhar e avaliar os produtos apreendidos decorrentes de infrações ambien-
tais;
CONSIDERANDO a necessidade de instituir equipe específica para acompa-
nhar e executar aos procedimentos referentes à realização de leilões dos 
produtos apreendidos decorrentes de infrações ambientais; e
coNSidEraNdo os princípios que regem a administração Pública, em es-
pecial os da legalidade e publicidade,
rESolVE:
art 1º: instituir a comissão Permanente de avaliação de produtos e 
subprodutos florestais para realização de leilão no âmbito da secretaria 
Estadual de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará- Semas-Pa.
art. 2º instituir a comissão permanente de avaliação de Produtos e Subpro-
dutos florestais da Semas/Pa será composta pelos seguintes servidores:
- Josilena damasceno Silva,  matricula nº 5898327/4
- Walmir carneiro corumbá, matricula nº 5146631/2
- Tobias Brancher nº 57234497/1
- antônio renan Sales de castro, matricula nº 5954906/1
- luciano Machado dos Santos, matricula nº 5954907/1
-Thiego George da cunha Nacif, matricula nº 57174061/2
- carlos da Silva Santiago de oliveira, matrícula nº 57194441/1
art. 3º compete à comissão:
i - Elaborar, providenciar e publicar editais individuais ou coletivos no di-
ário Oficial do Estado de declaração de abandono de produtos e sub-pro-
dutos florestais;
II - Efetuar a discriminação do produto e sub-produto florestal, com suas 
características especificas;
iii - Elaborar os critérios de oferta, pagamento de lance e arrematação e 
todos os demais procedimentos que envolvam a alienação de produtos e 
subprodutos florestais.
iV - observar em todas as fases do leilão o disposto nas normas gerais 
federais e estaduais que regulam a licitação;
V - acompanhar a realização de todo o procedimento do leilão até a des-
tinação do produto da alienação à conta- corrente remunerada em banco 
oficial estadual e,
Vi - Executar todos os atos necessários e indispensáveis à execução do 
procedimento licitatório do leilão.
art. 4°: ao coordenador da comissão, competirá:
i - convocar e presidir as reuniões que julgar necessárias para o desenvol-
vimento dos trabalhos;
ii - Prestar informações e preparar relatórios sobre suas atividades, com 
anuência de seus membros, encaminhando ao gabinete do secretário e,
iii - desenvolver as demais atividades necessárias à implementação de 
processo de realização do leilão pela secretaria.
art. 5°: a execução das atividades da comissão dos servidores partici-
pantes será incluída como exercício efetivo de suas funções institucionais, 
sendo considerada como serviço público relevante.
art. 6º o gabinete do secretário prestará o apoio administrativo necessário 
ao desenvolvimento das atividades da comissão, devendo todos os setores 
da Semas/pa, quando demandados, prestar as informações necessárias à 
comissão para fiel execução de suas competências.
art. 7° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. dê- se 
ciência, publique-se e cumpra-se
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém (Pa), 30 de julho de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o` dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará
*republicado por ter saído com incorreções no doE nº 34.656, de 
02.08.2021.

Protocolo: 687592
reVoGar desiGNaÇÃo

Portaria Nº 01218/2021-GaB/seMas, de 02.08.2021
Servidor: EMaNUEl lUcaS PErEira liMa
Matrícula: 5938940/3
i – rEVoGar, a contar de 09/08/2021, a Portaria n° 00976/2021-GaB/
SEMaS de 30.06/2021, publicada no doE n° 34.627 de 05/07/2021, que 
designou o servidor para responder pela Secretaria adjunta de Gestão de 
recursos Hídricos - SaGrH, durante o impedimento do titular raUl Pro-
TaZio roMÃo, matrícula nº 5930962/1.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 687623
Portaria Nº. 1221/2021-GaB/correG. 

BeLÉM/Pa 03 de aGosto de 2021.
a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no 
doE nº. 33817, de 06/03/2019 e;
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. nº. 018/2021-cPad, de 
16/07/2021, no qual o colegiado informa, em suma, que o acusado encon-
tra-se em local incerto e não sabido;
coNSidEraNdo-SE a indicação sinalizada nos autos do PaE nº. 
2021/783555.
rESolVE:
art. 1º. designar a servidora SiMoNE ViEira rodriGUES, Mat. nº. 
5662648/1, consultora Jurídica/SEMaS, para, sem prejuízo de suas 
demais atribuições, exercer o encargo de dEfENSora daTiVa do ex-

servidor alaN SaNToS fErrEira, Mat. funcional nº. 5941090/1, nos 
autos do Processo administrativo disciplinar instaurado pela PorTaria Nº. 
1718/2019-GaB/corrEG de 18/10/2019(doE nº. 34016 de 22/10/2019), 
e assim acoMPaNHar, doravante, todos os atos praticados pelo colegiado, 
podendo requerer à comissão eventuais providências relacionadas 
diretamente a esta atividade, a fim de assegurar o contraditório e ampla 
defesa ao acusado.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Portaria Nº. 1222/2021-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa 03 de aGosto de 2021.

a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no 
doE nº. 33817, de 06/03/2019, e tendo em vista o disposto no art. 199, 
204 e 205 da lei Estadual nº. 5.810/94,
coNSidEraNdo-SE fatos descritos no PaE nº. 2021/417025; os termos 
do relatório Técnico nº. 06/2021-corrEG/SEMaS, bem como as razões e 
motivos expostos no despacho n.º 120/2021-GaB/corrEG, o qual delibe-
rou acerca do juízo de admissibilidade diante o caso apresentado.
rESolVE:
art. 1º. designar os servidores lEidiaNE PErEira dE oliVEira, Mat. nº. 
57193087/1, Téc. em Gestão Pública; TErEZa criSTiNa dE SoUZa frEi-
TaS da crUZ, Mat. nº. 54191363/2, Téc. em Gestão Pública e Márcia 
Maria caMPoS, Mat. n.º 57196267/1, Téc. em Gestão Pública; para, sob a 
presidência da primeira, constituírem comissão de Processo administrativo 
disciplinar, visando à apuração de eventuais responsabilidades administra-
tivas descritas no bojo do PaE supracitado.
art. 2º. Estabelecer prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos tra-
balhos da referida comissão.
art. 3º. designar os servidores roBErTa GoNÇalVES PErEira iKEda, 
Mat. n.º 57175644/1, Téc. em Gestão de Meio ambiente e iSraEl PE-
rEira doS SaNToS, Mat. nº. 57175266/1, Téc. em Gestão de agrope-
cuária, para atuarem como membros SUPlENTES do referido colegiado, 
substituindo quaisquer membros titulares, em caso justificado de eventual 
impedimento, afastamento, suspeição ou falta.
art. 4º. a Presidência do presente apuratório será substituída pelo mem-
bro designado como Secretário, nas suas eventuais faltas ou afastamentos 
temporários, sendo convocado um suplente a fim de garantir-se o quórum 
necessário a regular execução dos procedimentos respectivos.
art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Protocolo: 687853

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
ordENador: lÍlia Márcia raMoS rEiS
SErVidor: caTariNa dE SoUSa SaNcHES
MaTrÍcUla: 5903152
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE-Engenharia florestal
a coNTar dE 19/07/2021

Protocolo: 687622

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 01207/2021 - 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° 2021/618111 - SEMaS/Pa
rESolVE:
I-DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 076 /2021- SEMAS/
Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBili-
dadE - SEMaS/Pa e a a EMPrESa laYoUT MoVEiS, os servidores: Wilson 
Rocha Martins, matrícula nº 57201901/1, 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.

Protocolo: 687582

errata
.

errata da Portaria Nº 1042/2021 – GaB/seMas, 
de 09/07/2021, PUBLicada No doe Nº 34.657 do dia 

03/08/2021,
oNde se LÊ: origem: Santarém/Pa
Leia-se: origem: Belém/Pa
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 687771
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1214/2021 - GaB/seMas 02 de aGosto de 2021.
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Matrícula/cargo do Servidor:
- EliZaNGEla ciNTra JaNUaria - 5954933/1 – Técnico em Gestão de 
Meio ambiente
iNforMaMoS doTaÇÃo orÇaMENTária
UNidadE: 27102 GESTÃo: 00001
PTrES: 278782 – aPoio E forTalEciMENTo da MUNiciPaliZaÇÃo da 
GESTÃo aMBiENTal E EdUcaÇÃo aMBiENTal
foNTE: 0116 – fEMa
ElEMENTo: 339030 – MaTErial dE coNSUMo – r$ 4.350,00 (Quatro Mil 
e Trezentos e cinquenta reais)
PlaNo iNTErNo: 2100008782c
aÇÃo: 267783
ordENadora: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 687278
Portaria Nº 1217/2021 - GaB/seMas 02 de aGosto de 2021.
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Matrícula/cargo do Servidor:
- BrENda MEliSE MorBacH ParEdES HacHEM - 5927617/2 – Técnico em 
Gestão de Meio ambiente
iNforMaMoS doTaÇÃo orÇaMENTária
UNidadE: 27102
GESTÃo: 00001
PTrES: 278782 – aPoio E forTalEciMENTo da MUNiciPaliZaÇÃo da 
GESTÃo aMBiENTal E EdUcaÇÃo aMBiENTal
foNTE: 0116 – fEMa
ElEMENTo: 339039 – SErViÇoS dE TErcEiroS PJ r$ 8.000,00 (oito Mil 
reais)
PlaNo iNTErNo: 2100008782c
aÇÃo: 267783
ordENadora: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 687382

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1193/2021 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/698867;
rESolVE:
i - incluir na PorTaria Nº 982/2021-GaB/SEMaS de 01/07/2021, 
publicada no doE nº 34.631 do dia 08/07/2021, o município de Tailândia/
Pa.
Belém, 29 de julho de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 687447
Portaria Nº 1209/2021- GaB/seMas 02 de aGosto de 2021.
Objetivo: Verificar instalações estruturais e elétricas, assim como, fazer 
levantamento patrimonial (inventário) das unidades regionais dos muni-
cípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Paragominas/Pa, Marabá/Pa e redenção/Pa
Período: 02/08 à 14/08/2021 – 12 e ½ diárias
Servidores:
-3237486/1 – JoÃo aNToNio araÚJo roSSY - (agente administrativo)
-5952130/1- JoSafaT loPES cardoSo - (auxiliar operacional)
-5951613/1 – lEoNaldo MarQUES PaMPloNa - (auxiliar operacional)
-5931774/3- clEdENilSoN Garcia dE alMEida - (assistente adminis-
trativo)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 687148
Portaria Nº 1044/2021 - GaB/seMas 09 de JULHo de 2021.

Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: altamira/Pa, Santarém/Pa e Novo Progresso/Pa
Período: 02/07 a 30/07/2021 – 28 e ½ diárias
Servidor:
- 5877970 - SaNdro diaS da coSTa - (investigador de Polícia civil)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 678612
Portaria Nº 1047/2021 - GaB/seMas 09 de JULHo de 2021.

Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.

origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa, São félix do Xingu/Pa e aPa Triunfo do Xingu.
Período: 02/07 a 30/07/2021 – 28 e ½ diárias
Servidores:
- 5332427 - raiMUNdo cESa corrEa dE lEÃo - (investigador de Polícia)
- 5331609 - WEMErSoN dE Sá aVila - (investigador de Polícia)
- 57188156 - WESlEY dE aSSiS liMa SaNToS - (Escrivão de Polícia civil)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 678829
Portaria Nº 1190/2021 - GaB/seMas 29 de JULHo de 2021.

objetivo: realizar vistoria técnica em projeto de supressão vegetal e licen-
ciamento ambiental de atividade rural – lar para a atividade de bovino-
cultura nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Tucuruí/Pa e Medicilândia/Pa
Período: 09/08 a 14/08/2021 – 05 e ½ diárias
Servidores:
- 5908954/4 - faBricio da SilVa corrEa – (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5953139/1- SHErlEM PaTricia dE SEiXaS fEliZardo - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 57215630/1 - fErNaNda KEllY ValENTE da SilVa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 686717
Portaria Nº 1228/2021 - GaB/seMas 03 de aGosto de 2021.
objetivo: representar o Secretário adjunto da SaGra no V fórum Munici-
pal de Meio ambiente de dom Elizeu.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: dom Elizeu/Pa
Período: 04/08 a 06/08/2021 – 02 e ½ diárias
Servidores:
- 57173608/2 - aNdrEia rodriGUES MoNTEiro - (Técnico em Gestão 
Pública / coordenador)
- 54180297/2 - alESSaNdra dE aZEVEdo rodriGUES da SilVa - (Téc-
nico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 688061
Portaria Nº 1223/2021- GaB/seMas 03 de aGosto de 2021.
Objetivo: Vistoria técnica na indústria e área de influência direta para ve-
rificar possível acidente ambiental de acordo com solicitação da empresa 
do município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: acará/Pa
Período: 02/09/2021 – ½ diária.
Servidores:
-5109558/2- Mario SÉrGio doS SaNToS NaSciMENTo – (TÉcNico EM 
GESTao dE MEio aMBiENTE)
-6403515/1- TaUaNY MarTiNS ViEira – (TÉcNico EM GESTao dE MEio 
aMBiENTE)
-5927753/3- iGor roBErTo carValHo BriTo - (Motorista)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 687911

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 1194/2021 GaB-seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/790067 – dGaf - SEMaS;
rESolVE:
i – Tornar sem efeito a PorTaria Nº 1141/2021-GaB/SEMaS de 
21/07/2021, publicada no doE Nº 34.653 do dia 29/07/2021, que 
concedeu diárias aos servidores citados na referida portaria.
Belém, 30 de julho de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 687140

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de doaÇÃo Nº 008/2021
oBJETo: Transferência para o donatário de 02 (duas) motosserras, apre-
endidas pela SEMaS através do termo de apreensão Tad-20-06/2592793.
doador: Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, 
cNPJ: 34.921.783/0001-68.
doNaTário: comando de aeroportos da região amazônica - coMara, 
cNPJ: 00.394.429/0090-86.
ViGÊNcia: Prazo previsto no programa, projeto ou plano apresentado 
pelo donatário.
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fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei federal nº 8.666/1993, lei federal nº 
9.605/1998, lei Estadual nº 5.887/1995 e decreto Estadual nº 204/2019.
SiGNaTárioS: José Mauro de lima Ó de almeida - Secretário de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade e Mário Jorge Siqueira oliveira – Vi-
ce-Presidente do coMara.

Protocolo: 687865
eXtrato do terMo de doaÇÃo Nº 010/2021

oBJETo: Transferência para o donatário de 02 (duas) motosserras, 
apreendidas pela SEMaS através dos termos de apreensão Tad-20-
08/7882432 e Tad-20-08/8114438.
doador: Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, 
cNPJ: 34.921.783/0001-68.
doNaTário: fundação centro de referência em Meio ambiente Esco-
la Bosque Eidorfe Moreira - fUNBoSQUE, cNPJ: 00.986.621/0001-96.
ViGÊNcia: Prazo previsto no programa, projeto ou plano apresentado 
pelo donatário.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei federal nº 8.666/1993, lei federal nº 
9.605/1998, lei Estadual nº 5.887/1995 e decreto Estadual nº 204/2019.
SiGNaTárioS: José Mauro de lima Ó de almeida - Secretário de Esta-
do de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Alickson Sérgio Lopes de Sou-
za – Presidente da fundação centro de referência em Meio ambiente Es-
cola Bosque Eidorfe Moreira - fUNBoSQUE.

Protocolo: 687821

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo de diÁrias
Portaria Nº 292 de 24/06/2021, PUBlicada No doE nº 34.657 
No dia 03/08/2021, protocolo 687243.
oNde se LÊ: “PorTaria Nº 292 de 24 de junho de 2021”
Leia-se: “PorTaria Nº 291 de 24 de junho de 2021”
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio, EM EXErcÍcio

Protocolo: 687590

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato N° 14/2021
ParTES: idEflor-Bio E a EMPrESa J dUarTE da SilVa EirEli
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa 
jurídica para a aquisição de cafÉ, lEiTE E aÇÚcar por um período de 12 
(doze) meses, conforme especificações, estimavas de quantidades e valo-
res contidos no Termo de referência.
Valor: r$ 11.065,00 (onze mil e sessenta e cinco reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES: 798338; foNTE: 0656; ElEM. dES-
PESa: 33.90.30.
aSSiNaTUra: 02/08/2021
ViGÊNcia: 02/08/2021 a 01/08/2022
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
Presidente do idEflor-Bio, EM EXErcÍcio
contratante
rodriGo MaScarENHaS da SilVa
J dUarTE da SilVa EirEli
contratada

Protocolo: 687962

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1149/2021-saGa
BeLÉM, 03 de aGosto de 2021

coNSidEraNdo: o Processo nº2021/531208, e Mem. Nº 46/2021-ouvi-
doria-SEGUP, de 18.05.2021.
coNSidEraNdo: PorTaria Nº1141/2021-SaGa, de 26.07.2021,publicada 
no doE nº34.652, de 28.07.2021, que concedeu 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares à servidora Maria criSTiNa foNSEca dE carValHo, 
ouvidora da SEGUP, Mf 57207763/2, 2020/2021, no período de 01.09 a 
30.09.2021.
r E S o l V E: designar a servidora PaTrÍcia MilENa TorrES raiol, 
assessor ii, Mf5950003/1, para responder pelo cargo de ouvidora da SE-
GUP, no referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 687619

.

errata
.

rrata da Portaria Nº 1059/2021 - saGa, PUBLicada eM 
doe Nº 34.642, PUBLicada eM 16.07.2021

oNde LÊ: dESTiNo: MoaQUEiro/Pa
Leia-se: dESTiNo: SaliNÓPoliS/Pa
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

errata da Portaria Nº1060/2021-saGa, PUBLicada eM 
doe Nº34.642, PUBLicada eM 16.07.2021

oNde LÊ: dESTiNo : MoSQUEiro/Pa
Leia-se: dESTiNo: BarcarENa/Pa
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 687985
Portaria Nº 1269/2020-saGa, de 03.11.2020, 

doe N° 34.398 de 09.11.2020.
conceder férias regulamentares no mês de janeiro/2021 a servidora roSE-
MarY da SilVa SoarES, assistente administrativo, Mf3697/1, no período 
de 04/01 a 02/02/201.
onde se lê: 2020/2021
Leia-se: 2019/2020

Protocolo: 687748

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 037/2021 – seGUP/Pa
Processo: 2020/320923
Exercício: 2021
origem: Pregão Eletrônico nº 018/2020 – SEGUP.
objeto: acréscimo de 7,44% referente a inclusão de 01(uma) aeronave, 
correspondente ao valor de r$ 229.058,78 (duzentos e vinte e nove mil 
cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), passando o valor glo-
bal de r$ 3.079.000,00 (Três milhões setenta e nove mil reais), para r$ 
3.308.058,78 (Três milhões trezentos e oito mil cinquenta e oito reais e 
setenta e oito centavos).
fundamentação legal: Parecer Jurídico 259/2021- coNJUr
data da assinatura: 30/07/2021
Valor Global: r$ 3.308.058,78 (Três milhões trezentos e oito mil cinquenta 
e oito reais e setenta e oito centavos).
Programação orçamentária: realizações de Missões do Grupamento aéreo 
e fluvial: 21.101.06.181.1502.8838; fonte: 0301; Natureza: 339039.
contratado: coMPaNHia EXcElSior dE SEGUroS S/a
cNPJ: 33.054.826/0001-92.
Endereço:avenida Marquês de olinda, nº 175, Bairro: recife antigo, cEP: 
50030-000, cidade: recife, Estado: Pernambuco.
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES.

Protocolo: 687709

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2021-seGUP/Pa
Processo adMiNistratiVo Nº 2021/217096

o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social do Pará, no uso de suas atribuições 
legais resolve HoMoloGar os itens 01,02,03 e 08 do Pregão Eletrôni-
co nº. 010/2021- SEGUP/Pa, cujo objeto é aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMEN-
ToS dE MENor PoTENcial ofENSiVo – iMPo, para estruturar o coman-
do de Missões Especiais – cME da Polícia Militar do Estado do Pará, com 
recurso oriundo do Convênio nº 907362/2020 firmados entre a SEGUP/
Pa e SEGEN-MJ, conforme edital e seus anexos, pelo critério de menor 
preço por item, a empresa coNdor S/a iNdUSTria QUiMica - cNPJ nº 
30.092.431/0001-96.

iTEM dEScriÇÃo QTd Valor UNiT Valor ToTal

01 cartucho Plástico cal.12 com Projétil de 
Borracha. 9.830 r$ 30,79 r$ 302.665,70

02 cartucho Plástico cal.12 com Projétil de 
Borracha curta distância. 3.294 r$ 30,79 r$ 101.422,26

03 Espargidor Espuma de agente Pimenta oc. 200 r$ 216,03 r$ 79.931,10

08
Granada lacrimogênea de Emissão com 03 
Pastilhas Hyper para utilização em ambiente 

Externo.
200 r$ 407,86 r$ 81.572,00

Valor Total dos itens 01, 02, 03 e 08: r$ 565.591,06 (Quinhentos e ses-
senta e cinco mil, quinhentos e noventa e um reais e seis centavos)
os itens 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12 foram declarados desertos e o item 05 
fracassado.
Belém,  03 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa SEGUP/Pa

Protocolo: 687823
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FÉrias
.

Portaria Nº1150/2021-saGa
BeLÉM, 03 de aGosto de 2021

coNSidEraNdo: o Processo nº2021/836110, e Mem. Nº18/2021-cE-
of, de 02.08.2021.
coNSidEraNdo: a PorTaria Nº 936/2021-SaGa, de 28.06.2021, 
publicada no doE nº34623, de 29.06.2021, que concedeu 30(trinta) dias 
de férias regulamentares à servidora SiMoNi MarlY fErrEira lEÃo da 
SilVa, Gerente de contabilidade e Prestação de contas, Mf nº 5897891/7, 
2020/2021, no período de 02.08 a 31.08.2021.
r E S o l V E:
I-Retificar o período de gozo de férias da servidora SiMoNi MarlY fErrEi-
ra lEÃo da SilVa, Gerente de contabilidade e Prestação de contas, Mf 
nº 5897891/7, 2020/2021, do período de 02.08 a 31.08.2021, para 16.08 
a 30.08.2021(15 dias), por necessidade de serviço.
ii-ficando o restante de 15 (quinze) dias do período de gozo de férias, para 
ser usufruído em data oportuna.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 687950

oUtras MatÉrias
.

iNstitUto de eNsiNo de seGUraNÇa do ParÁ
GaBiNete do diretor

coMissÃo do Processo seLetiVo
editaL Nº 006/2021

EdiTal dE rESPoSTa aoS rEcUrSoS daS iNScriÇÕES dEfEridaS da 
ProVa oBJETiVa SUBJETiVa do EdiTal Nº 001/2021- ProcESSo 
SElETiVo Para o cUrSo SUPErior dE TEcNoloGia EM SEGUraNÇa 
PÚBlica Na ModalidadE a diSTÂNcia Para iNGrESSo da PriMEira 
TUrMa No SEGUNdo SEMESTrE do aNo lETiVo dE 2021, E a SEGUNda 
TUrMa Para iNGrESSo No PriMEiro SEMESTrE do aNo lETiVo dE 
2022.
a diretoria do instituto de Ensino de Segurança do Pará – iESP e a comissão 
organizadora do processo seletivo instituída por meio da PorTaria Nº 02 
de 29 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições e em atendimento à 
lei de criação do iESP nº 6.257 de 17 de novembro de 1999 e ao disposto 
no art.1º do estatuto do iESP, atendendo ao item 4.10 do Edital 001/2021 
torna pública a resposta aos recursos interpostos pelos candidatos inscritos 
no processo seletivo para o curso Superior em tecnologia em Segurança 
Pública, assim como homologar inscrições deferidas e a divulgação dos 
locais e horários da prova subjetiva do edital de nº 001/2021 de 11 de 
junho de 2021, publicado no diário Oficial do Estado n º 34609 de 11de 
junho de 2021, a lista dos nomes dos candidatos inscritos conforme segue 
anexo 1 deste edital :

aNeXo1- editaL Nº 006/2021- resPosta de recUrsos 
iNterPostos PeLos caNdidatos aBaiXo:

candidato (a) ioNá roBErTa da SilVa PirES 
cPf: 888.120.812-15

Síntese do recurso: Solicita a homologação de sua inscrição na prova do processo seletivo na cidade de Marituba, 
pois a candidata reside no município de Santa isabel do Pará

resposta do recurso: a comissão do processo seletivo considera válida a argumentação da candidata.

resultado recurso deferido: a inscrição da candidata foi homologada e a mesma realizará prova no dia 
14/08/2021,no horário de 8h30, no polo Marituba/Pa - iESP- Bloco c - Sala 11.

  
candidato (a) fraNciSco claUdiNEY MarQUES

cPf: 847.345.152-04

Síntese do recurso: Solicita realizar prova do processo seletivo na cidade de Marabá, pois reside na cidade de 
Xinguara e trabalha no cPrXiii no sul do Pará, e seu local está para realizar prova no iESP.

resposta do recurso: a comissão do processo seletivo considera válida a argumentação do candidato.

resultado recurso deferido: o candidato realizará prova no dia 14/08/2021,no horário de 8h30, no polo 
Marabá/ aUdiTÓrio do cPr ii dE MaraBá.

  
candidato (a): JoNaTHaN rocHa dE SENa 

cPf: 013.635.622-23

Síntese do recurso: Solicita realizar prova do processo seletivo na cidade de Marituba, pois o mesmo reside na 
cidade de abaetetuba /Pa

resposta do recurso: a comissão do processo seletivo considera válida a argumentação do candidato.

resultado: recurso deferido: o candidato realizará prova no dia 14/08/2021,no horário de 8h30, no polo 
Marituba/-iESP- Bloco c - Sala 12

  
candidato (a) lUiZ ricardo da SilVa MarTiNS 

cPf: 951.021.242-34

Síntese do recurso:

considerando a alteração do cronograma do processo seletivo e considerando que a alteração 
da data de realização da redação coincidiu com o período que estará gozando férias no muni-
cípio de Santarém; considerando impossibilidade financeira de remarcar a mesma; Posto isto, 

solicito a mudança do local da prova do Polo Marituba- iESP para o Polo Santarém.

resposta do recurso: a comissão do processo seletivo considera válida a argumentação do candidato.

resultado recurso deferido: o candidato realizará prova no dia 14/08/2021,no horário de 8h30, no polo 
Santarém/Pa - Sala dE iNSTrUÇÃo do QUarTEl do 3º BPM.

  
candidato (a) raiENiE HEVEl oMENa MarTiNS 

cPf: 981.902.022-00

Síntese do recurso: Solicita realizar prova do processo seletivo na cidade de Santarém, pois a candidata está de 
férias para o Município e considerando impossibilidade financeira de remarcar a mesma.

resposta do recurso: a comissão do processo seletivo considera válida a argumentação da candidata.

resultado recurso deferido: o candidato realizará prova no dia 14/08/2021,no horário de 8h30, no polo 
Santarém/Pa - Sala dE iNSTrUÇÃo do QUarTEl do 3º BPM.

  
candidato (a) rENaTo flEXa aMoraS 

cPf: 817.244.892-91

Síntese do recurso: Solicita realizar prova do processo seletivo na cidade de Belém. Haja vista que está lotado no 
16º BPM altamira, porém exerce suas atividades há 3 anos em Belém na função de estafeta

resposta do recurso: a comissão do processo seletivo considera válida a argumentação do candidato, considerando 
que só teremos prova no Município de Marituba.

resultado recurso deferido: o candidato realizará prova no dia 14/08/2021, no horário de 8h30, no 
polo Marituba/ - iESP - Bloco H - Sala 04

  

candidato (a) WESlEY KENNEdY dUarTE da SilVa

cPf: 016.186.162-85

Síntese do recurso:
Solicita realizar prova do processo seletivo na cidade de Marituba, haja vista que o candidato 

não exerce mais suas atividades no Município de Tucuruí, porém no momento exerce suas 
atividades no município de Belém.

resposta do recurso: a comissão do processo seletivo considera válida a argumentação do candidato.

resultado recurso deferido: o candidato realizará prova no dia 14/08/2021, no horário de 8h30, no 
polo Marituba/ - iESP - Bloco H - Sala 06

Marituba, 03 de agosto de 2021
comissão organizadora do Processo Seletivo do curso Superior de Tecno-
logia em Segurança Pública -Modalidade -Ead
antonio Bentes da Silva filho - cel BM
diretor do iESP
Sônia da costa Passos – Profa dra
coordenadora de Ensino Superior do iESP
Erika Larissa Martins da Silva – Profa
Gerente Técnico Pedagógico cES/iESP
Thaís Barros costa
Gerente Técnico administrativo – cES/iESP

Protocolo: 687772

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 137/2021-ccc/PMPa: 
NoMEar o MaJ QoPM rG 33450 PaUlo UBiraTaN loPES caSSEB em 
substituição ao MaJ QoPM rG 24963 lUÍS aNTÔNio da SilVa E SilVa, 
como fiscal do contrato nº 024/2020-CCC/PMPA, celebrado entra a PMPA 
e a empresa aM e M TraNSPorTE lTda; cujo objeto consiste na “contra-
tação de empresa para prestação de serviços de transporte de cargas e 
mudanças a serem prestadas a PMPa”. MaNTEr a cB PM rG 36440 KEllY 
aNdrESa lEiTE SoUZa, como fiscal interino. registre-se Publique-se e 
cumpra-se; Belém/Pa 03 de agosto de 2021; ricardo do NaSciMENTo 
raMoS – MaJ QoPM rG 29213; cHEfE do cENTro dE coMPraS E coN-
TraToS da PMPa.

Protocolo: 687942

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 036/2021- eP/PMPa - Nomear o TEN cEl QoPM rG 
26292 carloS alEXaNdrE da crUZ dE carValHo, em substituição ao 
MaJ QoPM rG 25123 carloS alBErTo SilVa dE SoUZa, para exercer 
a função de PrESidENTE da coMiSSÃo fiScaliZadora do contrato 
administrativo n.º 003/2021-EP/PM, celebrado entre a PMPa e a empresa 
M&W coMErcio, SErViÇoS E rEPrESENTaÇÕES lTda-EPP. Belém/Pa, 
03/08/2021; JEaNdErSoN da SilVa SaraiVa – TEN cEl QoPM; chefe 
do EP/PMPa.

Protocolo: 688038

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 287/21/di/dF, contida no doE nº 34.505 
do dia 03/03/2021; onde Lê-se: curso Superior de Polícia e Bombeiros 
Militar (cSPBM/2020). Leia-se:Participar de curso de capacitação de 
instrutor Militar. ordenador: MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa.
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errata da Portaria Nº 288/21/di/dF, contida no doE nº 34.505 do 
dia 03/03/2021; onde lê-Se: curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar 
(cSPBM/2020). leia-se:Participar de curso de capacitação de instrutor 
Militar. ordenador: MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa.

Protocolo: 687690

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 316/21/di/dF – objetivo: Supervisão de Policiamento 
e fiscalização de Trânsito (1ªQUiNZ-JUlHo/21-BPrV); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: 
cametá-Pa; Período: 30/06 a 15/07/2021; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Manoel francisco freitas 
de oliveira; cPf: 351.991.562-68; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM douglas 
Nazareno Santos de oliveira; cPf: 129.472.938-19; Valor: r$ 3.956,40. 
cB PM carlos Williams rendeiro lima; cPf: 685.750.762-72; Valor: r$ 
3.798,00. cB PM Thiago Miranda Marinho; cPf: 852.422.922-53; Valor: 
r$ 3.798,00. cB PM Hury augusto cruz Maciel; cPf: 016.574.032-97; 
Valor: r$ 3.798,00. cB PM Bruno dias Goes; cPf: 015.581.422-77; Valor: 
r$ 3.798,00. ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 687624
Portaria Nº 1400/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 30/07 a 02/08/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
cB PM Wanessa cavalcante carneiro; cPf: 010.460.182-56; Valor: r$ 
759,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1401/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
ananindeua-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 30/07 a 02/08/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
Sd PM aureo rogério Borges de oliveira; cPf: 891.917.812-72; Valor: 
r$ 759,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 687587
Portaria Nº 1106/21/di/dF – objetivo: cumprir diligência de iPM; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Portel-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 24 a 26/06/2021; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 02 de pousada; Servidor: TEN PM Tony carlos Babosa 
carneiro; cPf: 708.517.352-15; Valor: r$ 564,44. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1107/21/di/dF – objetivo: cumprir diligência de iPM; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 16 a 20/06/2021; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM Gilkedson Teixeira 
amaral; cPf: 008.957.362-50; Valor: r$ 1.128,88. SGT PM antonio 
carlos Silva do Nascimento; cPf: 569.453.962-15; Valor: r$ 1.055,92. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1108/21/di/dF – objetivo: cumprir diligência de SiNd; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Portel-Pa; 
destino: Breves-Pa; Período: 01 a 04/07/2021; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidor: TEN PM rubenilson Nascimento 
Serra; cPf: 461.161.842-00; Valor: r$ 846,66. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1109/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: chaves-Pa; Período: 03 a 07/07/2021; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM claudio romano 
da Silva; cPf: 303.121.912-00; Valor: r$ 1.055,04. cB PM andre carlos 
de Souza furtado; cPf: 945.649.902-25; Valor: r$1.012,80. cB PM Paulo 
renato Bispo Tubarão; cPf: 997.467.432-87; Valor: r$ 1.012,80. cB PM 
Evandro Maria alves rodrigues; cPf: 693.830.142-53; Valor: r$ 1.012,80. 
cB PM Mauro Elrisom dos Passos costa; cPf: 918.577.402-20; Valor: r$ 
1.012,80. cB PM deilton lima de Moraes; cPf: 886.618.902-25; Valor: r 
$1.012,80. Sd PM daniel Soares Torres da Silva Junior; cPf: 028.938.062-
60; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 1110/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-
Pa; destino: Gurupá-Pa; Período: 30/06 a 03/07/2021; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cEl PM Helderley 
Souza de oliveira; cPf: 623.308.532-20; Valor: r$ 949,56. cB PM Paulo 
renato Bispo Tubarão; cPf: 997.467.432-87; Valor: r$ 759,60. cB PM 
deilton lima de Moraes; cPf: 886.618.902-25; Valor: r$ 759,60. cB PM 
Evandro Maria alves rodrigues; cPf: 693.830.142-53; Valor: r$759,60. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 687972

.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio oFi-
ciaL Nº 34.640 de 15/07/2021, rEfErENTE a diaria, PorTaria Nº 
1158/21-df, QUE GEroU o ProTocolo dE PUBlicaÇÃo: 680246.

Protocolo: 687599

.

.

oUtras MatÉrias
.

2° terMo aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica e oPe-
racioNaL coM eNcarGos Nº 009/2019. oBJETo: “Prorrogação do 
prazo de vidência em 12 (doze) meses do TErMo dE cooPEraÇÃo TÉc-
Nica E oPEracioNal coM ENcarGoS Nº 009/2019 a contar do dia 01 
de agosto de 2021”. aSSiNaTUra: 30/07/2021. ParTES: SEcrETaria dE 
ESTado dE adMiNiSTraÇÃo – SEaP – JarBaS VaScoNcEloS do carMo 
– Secretário de Estado de administração Penitenciária; PolÍcia MiliTar 
do ESTado do Pará - cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
– comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 687979
3° terMo aditiVo ao acordo de cooPeraÇÃo Nº 010/2019. 
oBJETo: “Prorrogação do prazo de vigência em 12 (doze) meses do acordo 
de cooperação nº 010/2019–PMPa x Prefeitura de Barcarena/Pa, a contar 
do dia 30 de julho de 2021” aSSiNaTUra: 29/07/2021. ParTES: PolÍcia 
MiliTar do ESTado do Pará - cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa 
JÚNior - comandante Geral da PMPa; PrEfEiTUra MUNiciPal dE Bar-
carENa – JoSÉ rENaTo oGaWa rodriGUES - Prefeito Municipal.

Protocolo: 688005

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo Nº 001/2021
coNtrato Nº 028/2020

Exercício: 2021
objeto: Prorrogação do contrato original referente a contratação de pes-
soas jurídicas da área de serviços de Prótese, Órtese, Meios auxiliares de 
Locomoção, Materiais Especiais E Acessórios, a fim de atender as necessi-
dades do fundo de assistência Social da Polícia Militar.
Justificativa: Atender as demandas do setor de Serviço Social deste faSPM, 
o qual necessita de materiais específicos em processos individualizados a 
partir da necessidade de cada paciente, a fim de possibilitar o restabele-
cimento da saúde e quanto necessário a reabilitação da funcionalidade de 
membros sequelados
Valor: Por demanda até o limite de r$ 300.000,00 (Trezentos Mil reais).
Vigência: 29/06/2021 a 28/06/2022
data da assinatura: 24/06/2021
licitação: Processo n° 002/2020 - cPl/faSPM – crEdENciaMENTo N° 
002/2020 cPl/faSPM
Programa: 1502 – Segurança Pública
Projeto/atividade: 8277 – operacionalização das ações finalistas
Elemento de despesa: 3339032 – Material destinado a assistência Social
Plano interno: 1050008277c
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: orToPEdia SaNTo aNToNio coMErcio lTda, cNPJ nº 
02.989.835/0001-41
Endereço: Tv. 3 de Maio, n° 1582, Bairro São Brás, cEP 66.090-460, Belém/Pa
fone: (91) 3259-4839
E-mail: carlosaneis@yahoo.com.br
ordenador: Moisés costa da conceição –cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 687869

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

errata
.

Portaria Nº. 100/diÁria/cedec, 
de 15 de JULHo de 2021.

Portaria - cedec
PUBlicaÇÃo: doE Nº 34642 dE 16 dE JUlHo dE 2021.
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
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Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 039 de 26 de 
Janeiro de 2021 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 
de 28 de Janeiro de 2021.
oNde se LÊ:
art. 1º – conceder diárias ao militar: cEl QoBM rEGiNaldo PiNHEiro 
doS SaNToS, 04 (quatro) diárias de alimentação e 03 (três) diárias de 
Pousada, perfazendo um valor total de r$ 1.107,82 (UM Mil, cENTo E 
SETE rEaiS E oiTENTa E doiS cENTaVoS), por ter seguido viagem de 
Belém-Pa para o município de Parauapebas/Pa, na região de integração de 
carajás, com diárias do grupo B, no período de 06 a 09 de julho de 2021, 
a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
Leia-se:
art. 1º – conceder diárias ao militar: cEl QoBM rEGiNaldo PiNHEiro 
doS SaNToS, 02 (duas) diárias de alimentação e 02 (duas) diárias de 
Pousada, perfazendo um valor total de r$ 633,04 (SEiScENToS E TriNTa 
E TrÊS rEaiS E QUaTro cENTaVoS), por ter seguido viagem de Belém-Pa 
para o município de Parauapebas/Pa, na região de integração de carajás, 
com diárias do grupo B, no período de 06 a 07 de julho de 2021, a serviço 
da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiNaldo PiNHEiro doS SaNToS – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 688010

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo
o corpo de Bombeiros Militar do Pará, através de sua comissão Permanen-
te de licitação, torna público a quem possa interessar a SUSPENSÃo da 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 018/2021, para aQUiSiÇÃo 
dE MEdalHaS E diSTiNTiVoS Para aTENdEr aS NEcESSidadES do 
cBMPa, que ocorreria no dia 04 de agosto de 2021, às 09h30min. MoTi-
Vo: impugnação do edital. Posteriormente o novo edital será republicado e 
a nova data do Pregão Eletrônico será agendada.
Belém, 03 de agosto de 2021.
Moisés Tavares Moraes – TcEl QoBM
Pregoeiro

Protocolo: 687654

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
contrato: 054/2021. inexigibilidade de licitação nº 035/2021. Partes: Polí-
cia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. JorGE lUiZ al-
MEIDA DO NASCIMENTO. CPF nº 175.291.232-20. Classificação do Objeto: 
Contratação da prestação de serviços técnico profissional especializado, 
para atender ao curso de formação policial atinentes aos candidatos Sub 
Judices – concursos Públicos c-149 SEad PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203 
SEad PcPa, como docente da palestra libras – linguagem Brasileira de 
Sinais. data da assinatura: 03/08/2021. Vigência: a contar da sua assina-
tura até 30/09/2021. Valor: r$ 350,00. orçamento: Programa de Trabalho 
Natureza de despesa fonte de recurso origem do recurso. 06.128.1502.
8833.339036.339047.0101. Estadual. Proc. nº 2021/199531. contratado: 
JorGE lUiZ alMEida do NaSciMENTo. Endereço: rodovia augusto Mon-
tenegro, residencial Ville Solare, Bairro: Parque Verde, cep: 66635-110, 
Belém/Pa. ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 687824

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 035/2021– 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. JorGE lUiZ alMEida do NaSci-
MENTo, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 175.291.232-20.
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, c-203 SEad PcPa”, como docENTE da palestra 
“liBraS – liNGUaGEM BraSilEira dE SiNaiS”, com carga horária de 05 
(cinco) horas-aulas, no valor unitário de r$ 70,00 (setenta reais), totali-
zando o valor de r$ 350,00 (trezentos 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$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática
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 – capacitação dos agentes de 
Segurança Pública
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 03/08/2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 687852

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
Termo de inexigibilidade de licitação nº 035/2021 para contratação de 
JorGE lUiZ alMEida do NaSciMENTo. Valor: r$ 350,00 (trezentos e 
cinquenta reais).
Belém/Pa, 03 de agosto de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 687857

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo Nº. 2021/22672
PreGÃo Nº. 011/2021

a delegada aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, de acordo com 
os Poderes delegados pelo delegado Geral da Polícia civil, del. Walter 
resende de almeida, na PorTaria Nº. 182/2020- dG/Pc-Pa, de 28 
de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, nº. 
34.394, de 04 de novembro de 2020, considerando o resultado das 
propostas financeiras do pregão nº. 011/2021, cujo objeto é aquisição de 
carimbos pelo menor preço por item para atender à Polícia civil do Estado 
do Pará e tudo mais que consta do referido processo, resolve HoMoloGar 
o certame, nos termos e para os fins e efeitos do art. 9º, inciso V, do 
decreto Estadual nº. 534, de 04 de fevereiro de 2020, à empresa abaixo 
especificada:
SoBral cHaVES E cariMBoS lTda. - EPP - cNPJ: 01.088.055/0001-68
End.: 26 de agosto, nº 216, bairro do centro, município de campo Grande, 
Estado de Mato Grosso do Sul, cEP nº 79002-081 - Tel.: (67) 3253-0701
E-mail: sobralcompras@hotmail.com
item: 01
Valor Unitário: r$ 9,00 (nove reais)
Valor Total: r$ 1.080,00 (Um mil e oitenta reais)
item: 02
Valor Unitário: r$ 25,33 (vinte e cinco reais trinta e tres centavos)
Valor Total: r$ 3.799,50 (tres mil setecentos e noventa e nove reais e 
cinquenta centavos)
item: 03
Valor Unitário: r$ 9,24 (nove reais e vinte quatro centavos)
Valor Total: r$ 2.402,40 (dois mil quatrocentos e dois reais e quarenta 
centavos)
item: 04
Valor Unitário: r$ 23,50 (cinquenta e oito reais)
Valor Total: r$ 2.820,00 (dois mil oitocentos e vinte reais)
Belém, 03 de agosto de 2021
dPc aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
ordenadora de despesas

Protocolo: 687945
terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº. 2021/71823

PreGÃo Nº. 06/2021
a delegada aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, de acordo com 
os Poderes delegados pelo delegado Geral da Polícia civil, del. Walter 
resende de almeida, na PorTaria Nº. 182/2020- dG/Pc-Pa, de 28 de 
outubro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, nº. 34.394, 
de 04 de novembro de 2020, considerando o resultado das propostas 
financeiras do pregão nº. 06/2021, cujo objeto é aquisição, pelo menor 
preço por item, de medalhas e honrarias, para atender à Polícia civil do 
Estado do Pará e tudo mais que consta do referido processo, resolve 
HOMOLOGAR o certame, nos termos e para os fins e efeitos do art. 9º, 
inciso V, do decreto Estadual nº. 534, de 04 de fevereiro de 2020, à 
empresa abaixo especificada:
NoVa forMalTa iNdÚSTria E coMÉrcio dE MaTEriaiS MiliTarES Ei-
rEli-EPP
cNPJ: 14.550.838/0001-63
End.: Estrada das figueiras, Qd 19 loTE 7, 2loT das chacarás rio Petró-
polis , município de duque de caxias, Estado do rio de Janeiro, cEP nº 
25.230-022
Tel.: (21) 3391-4441 Whatsapp: (21) 98164-2283
E-mail: licitacao@novaformalta.com
item: 01
Valor Unitário: r$ 190,00 (cento e noventa reais)
Valor Total: r$ 19.000,00 (dezenove mil reais)
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item: 02
Valor Unitário: r$ 188,50 (cento e oitenta e oito reais e cinquenta centa-
vos)
Valor Total: r$ 37.710,00 (trinta e sete mil setecentos dez reais)
item: 03
Valor Unitário: r$ 170,00 (cento e setenta reais)
Valor Total: r$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
item: 04
Valor Unitário: r$ 190,00 (cento e noventa reais)
Valor Total: r$ 19.000,00 (dezenove mil reais)
 Belém, 03 de agosto de 2021
dPc aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
ordenadora de despesas

Protocolo: 687947

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 294/2021-aai/GaB/correGePoL de 
22/07/2021

coNSidEraNdo: a necessidade de identificar e definir responsabilidades 
do policial civil que deixou, em tese, de responder à Justiça e ao Ministério 
Público acerca do cumprimento ou não do Mandado de Busca e apreen-
são solicitado nos autos dos Processos nºs 0013542-64.2018.814.0107 e 
0013598-97.2018.814.0107, conforme of. nº 84/2021-MP/PJdE-dom Eli-
seu, de 09/07/2021, anexos e fatos 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 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 295/2021-aai/GaB/correGePoL de 
22/07/2021

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e definir responsabilidades 
do servidor que deixou, em tese, de cumprir determinação judicial e requi-
sição do órgão ministerial nos autos do iPl nº 38/2007.000112-6 e Proc. 
nº 0001433-04.2007.814.0107, conforme of. nº 83/2021-MP/PJdE-dom 
Eliseu, de 09/07/2021, e documentação anexa e fatos 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 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 296/2021-aai/GaB/correGePoL de 
22/07/2021

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e definir responsabilidades 
do policial civil que deixou, em tese, de responder à Justiça e ao Ministério 
Público acerca do cumprimento ou não do Mandado de Busca e apreen-
são solicitado nos autos dos Processos nºs 0013605-89.2018.814.0107, 
0013604-07.2018.814.0107 e 0013636-79.2018.814.0107, conforme of. 
nº 85/2021-MP/PJdE-dom Eliseu, de 09/07/2021, anexos e fatos 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 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 297/2021-aai/GaB/correGePoL de 
22/07/2021

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do policial ci-
vil J.S.l., mat. nº 5453097, face decisão Judicial nos autos do Proc. nº 
0801715-27.2021.814.0201 - Medidas Protetivas (lei Maria da Penha), de 
13/07/2021, iPl nº 0035/2021.103053-2, no qual consta que teria, em 
tese, sob efeito de bebida alcoólica agido de forma arbitrária e incom-
patível ao efetuar disparos de arma de fogo contra sua ex companheira 
f.a.r.S., fato ocorrido no dia 11/07/2021, neste município de Belém-Pa., 
conforme anexos e fatos 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 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 298/2021-aai/GaB/correGePoL de 
22/07/2021

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabilida-
des pelo atraso, em tese, na instauração e remessa à Justiça do iPl/flG 
nº 305/2020.000071-8 (Proc. nº 0800333-02.2021.814.0006) conforme 
of. nº 023/2021-MPPa/4ªPJcrim, de 10/05/2021, anexos e fatos 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 da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Maria do Socorro ViEira MarQUES - 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 299/2021-aai/GaB/correGePoL de 
22/07/2021

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta da autoridade policial 
da depol de ponta de Pedras, que teria, em tese, protelado ato de ofício e 
extrapolado o prazo legal de remessa à justiça dos autos de iPl, que ob-
jetivou a apuração do suposto crime de estupro de vulnerável, previsto no 
artigo 217-a, do cPB, cometido pelo tio-avô N.f.r., contra T.a.f., consoante 
of. nº 130/2021, de 06/07/2021, oriundo do Ministério Público de Ponta 
de Pedras, (Proc. nº 0800181-74.2020.814.0042), anexos e fatos 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 rENaTo loPES Tarallo - 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 300/2021-aai/GaB/correGePoL de 
22/07/2021

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar conduta 
do policial civil que teria deixado, em tese, de encaminhar à justiça no 
prazo legal, os autos do iPl nº 00008/2020.100555-4, conforme of. nº 
099/2021/MP- 2ªPJcEaP/GaB, de 29/06/2021 (Notícia de fato nº 000289-
100/2021) e anexos e fatos 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 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 301/2021-aai/GaB/correGePoL de 
22/07/2021

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar conduta do 
policial civil que teria deixado, em tese, de encaminhar à justiça no prazo 
legal, os autos do iPl nº 0002/2019.100651-3, de 14/07/2019, confor-
me of. nº 098/2021/MP-2ªPJcEaP/GaB, de 29/06/2021 (Notícia fato nº 
000287-100/2021) e anexos e fatos 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 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 302/2021-aai/GaB/correGePoL de 
22/07/2021

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar conduta do 
policial civil que teria deixado, em tese, de encaminhar à justiça no prazo 
legal, os autos do iPl nº 0008/2020.100155-1, de 26/02/2020, confor-
me of. nº 026/2021/MP-4ªPJcEaP/GaB, de 29/06/2021 (Notícia fato nº 
000304-100/2021) e anexos e fatos conexos;
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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 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 303/2021-aai/GaB/correGePoL de 
22/07/2021

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar responsa-
bilidade da autoridade policial que teria deixado, em tese, de encaminhar 
à justiça no prazo legal, os autos do iPl’s nºs 00008/2020.100003-4; 
00008/2019.101091-4; 00008/2019.100670-0 e 00008/2019.100625-6, 
conforme ofs. nºs 102, 100, 027, 023 e respectivas Notícias de fato, am-
bos da 2ª e 4ªPJcEaP/GaB, respectivamente de 29/06/2021 e 06/07/2021, 
com anexos e fatos 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 da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Maria do Socorro ViEira MarQUES - 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 304/2021-aai/GaB/correGePoL de 
26/07/2021

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e definir responsabilidade da 
autoridade policial que deixou, em tese, de encaminhar à justiça no prazo 
legal, os autos de iPl’s nºs 00008/2020.100006-3, 00008/2020.100004-
0, 00008/2020.100007-0, 00008/2020.100180-1, 00008/2020.100200-1 
e 00008/2020.100005-7, conforme ofícios nºs 025/2021/ MP-4ªPJcEaP/
GaB - (Nf nº 000303-100/2021) e outras; 105, 104, 103, 101 e 096/2021/
MP-2ªPJcEaP/GaB, ambas de 29/06/2021, anexos e fatos 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 da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Maria do Socorro ViEira MarQUES - 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: 687988
terMo de doaÇÃo de BeNs MÓVeis

Nº: 2021/27
 

ÓrGÃo: PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ
 

ÓrGÃo/eNtidade de receBor(a): ceNtro sociaL cULtUraL edUcacioNaL arca de NoÉ
 

Tendo em vista o Processo nº 2021/8745 de 25 de Maio de 2021, fica efetivada através do presente documento a doação 
do(s) bem(ns) abaixo discriminado(s).

 

Nº dE 
ordEM Nº do rP dEScriÇÃo do BEM

1 5871 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r.MEl., EST.Mdf
2 9699 cadEira EST., TEcido, fiXa, c/Braco, alT. rEG., EST.METalica
3 10378 GaVETEiro EM aco, fiXo, 3 GaVETaS
4 14428 MESa EM …., ´´l``, 2 GaVETaS, rEV. MEl., EST. METal.
5 14594 MoNiTor dE VidEo, 17``
6 17458 MoNiTor dE VidEo lcd, 17``
7 18887 PolTroNa EST., Gir., ESP.BaiXo, alT. rEGUlaVEl
8 21996 PolTroNa EST., Gir., c/Braco, ESP. alTo, rod., EST.METal.
9 22662 cPU 2 Ncl., 2.1GHZ, cacHE __, 1GB ddr2, Hd 160GB, S/MoN., cd/d
10 23313 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco,rodiZ., EST. MET.(13855-0)
11 23322 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco,rodiZ., EST. MET.(13855-0)
12 24462 NoBrEaK 0,6KVa
13 25256 cadEira ESTof. EM TEcido, GiraT., c/Braco, alT. rEG., c/rodiZ
14 27957 cadEira ESTof. EM TEcido , fiXa, c/Braco, EST. METal.
15 27958 cadEira ESTof. EM TEcido , fiXa, c/Braco, EST. METal.
16 27959 cadEira ESTof. EM TEcido , fiXa, c/Braco, EST. METal.
17 27960 cadEira ESTof. EM TEcido , fiXa, c/Braco, EST. METal.
18 27961 cadEira ESTof. EM TEcido , fiXa, c/Braco, EST. METal.
19 27989 cadEira ESTof. EM TEcido , fiXa, c/Braco, EST. METal.
20 27990 cadEira ESTof. EM TEcido , fiXa, c/Braco, EST. METal.

21 27991 cadEira ESTof. EM TEcido , fiXa, c/Braco, EST. METal.
22 27992 cadEira ESTof. EM TEcido , fiXa, c/Braco, EST. METal.
23 27993 cadEira ESTof. EM TEcido , fiXa, c/Braco, EST. METal.
24 27994 cadEira ESTof. EM TEcido , fiXa, c/Braco, EST. METal.
25 30591 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, alT. rEGUl., EST. METal
26 31707 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS
27 31708 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS
28 31709 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS
29 31710 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS
30 32299 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., c/ rdZ.,E.METa
31 32300 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., c/ rdZ.,E.METa
32 32307 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., c/ rdZ.,E.METa
33 32308 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., c/ rdZ.,E.METa
34 32309 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., c/ rdZ.,E.METa
35 32310 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., c/ rdZ.,E.METa
36 32320 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/ Braco, EST. METalica
37 32321 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/ Braco, EST. METalica
38 32322 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/ Braco, EST. METalica
39 32323 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/ Braco, EST. METalica
40 32324 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/ Braco, EST. METalica
41 32325 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/ Braco, EST. METalica
42 32326 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/ Braco, EST. METalica
43 32327 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/ Braco, EST. METalica
44 32329 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/ Braco, EST. METalica
45 32330 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/ Braco, EST. METalica
46 32331 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/ Braco, EST. METalica

47 32332 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/ Braco, EST. METalica

48 32333 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/ Braco, EST. METalica
49 32334 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/ Braco, EST. METalica
50 32442 cadEira EST. TEcido, Gir., c/ Braco, a. rEG., c/ rdZ., E. METa
51 32443 cadEira EST. TEcido, Gir., c/ Braco, a. rEG., c/ rdZ., E. METa
52 32457 cadEira EST. TEcido, Gir., c/ Braco, a. rEG., c/ rdZ., E. METa
53 32458 cadEira EST. TEcido, Gir., c/ Braco, a. rEG., c/ rdZ., E. METa
54 32459 cadEira EST. TEcido, Gir., c/ Braco, a. rEG., c/ rdZ., E. METa
55 32460 cadEira EST. TEcido, Gir., c/ Braco, a. rEG., c/ rdZ., E. METa
56 32461 cadEira EST. TEcido, Gir., c/ Braco, a. rEG., c/ rdZ., E. METa
57 32493 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS
58 32494 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS
59 32517 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS
60 32579 MESa dE Mdf, ´´l``, rEV. MEl., EST. MET., 1400X1400X735MM
61 32580 MESa dE Mdf, ´´l``, rEV. MEl., EST. MET., 1400X1400X735MM
62 32581 MESa dE Mdf, ´´l``, rEV. MEl., EST. MET., 1400X1400X735MM
63 32582 MESa dE Mdf, ´´l``, rEV. MEl., EST. MET., 1400X1400X735MM
64 32583 MESa dE Mdf, ´´l``, rEV. MEl., EST. MET., 1400X1400X735MM
65 32584 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS
66 32594 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS
67 32606 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS
68 32607 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS
69 32642 MESa dE Mdf, ´´l``, rEV. MEl., EST. MET., 1400X1400X735MM
70 32665 cadEira EST. TEcido, Gir., c/ Braco, a. rEG., c/rdZ., E.METa
71 32666 cadEira EST. TEcido, Gir., c/ Braco, a. rEG., c/rdZ., E.METa
72 32667 cadEira EST. TEcido, Gir., c/ Braco, a. rEG., c/rdZ., E.METa
73 32676 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS
74 32680 cadEira EST. TEcido, Gir., c/ Braco, a. rEG., c/rdZ., E.METa
75 32682 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS
76 32683 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS
77 33347 cadEira EST. TEcido, Gir., c/ Braco, a. rEG., c/rdZ., E.METa
78 33353 cadEira EST. TEcido, Gir., c/ Braco, a. rEG., c/rdZ., E.METa
79 33354 cadEira EST. TEcido, Gir., c/ Braco, a. rEG., c/rdZ., E.METa
80 33355 cadEira EST. TEcido, Gir., c/ Braco, a. rEG., c/rdZ., E.METa
81 33515 coMPUTador QUad corE, 3.1GHZ, 4GB raM ddr3,Hd 500GB,GraV.cd/dV
82 33544 cPU 3.2GHZ, 4GB raM, Hd 500GB, lEiTor/GraV. dE dVd
83 33685 cPU 2Ncl.,2.8GHZ,cH 3MB, 1GB ddr2, Hd 250 GB, c/GraV. dE cd/dVd
84 33947 MoNiTor dE VidEo, 14
85 35095 foGao doMESTico, 4BocaS
86 35496 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS
87 35505 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r.MEl., EST.Mdf
88 35521 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r.MEl., EST.Mdf

89 35549 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r.MEl., EST.Mdf
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90 35555 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r.MEl., EST.Mdf
91 35556 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r.MEl., EST.Mdf
92 35560 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r.MEl., EST.Mdf
93 35561 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r.MEl., EST.Mdf
94 35562 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r.MEl., EST.Mdf
95 35568 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r.MEl., EST.Mdf
96 35569 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r.MEl., EST.Mdf
97 35572 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r.MEl., EST.Mdf
98 35573 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r.MEl., EST.Mdf
99 36156 coNdicioNador dE ar SPliT, 7.000 BTUS
100 36157 coNdicioNador dE ar SPliT, 7.000 BTUS
101 36198 coNdicioNador dE ar SPliT, 9.000 BTUS
102 36199 coNdicioNador dE ar SPliT, 9.000 BTUS
103 36200 coNdicioNador dE ar SPliT, 9.000 BTUS
104 36201 coNdicioNador dE ar SPliT, 9.000 BTUS
105 36202 coNdicioNador dE ar SPliT, 9.000 BTUS
106 36203 coNdicioNador dE ar SPliT, 9.000 BTUS
107 36204 coNdicioNador dE ar SPliT, 9.000 BTUS
108 36205 coNdicioNador dE ar SPliT, 9.000 BTUS
109 36206 coNdicioNador dE ar SPliT, 9.000 BTUS
110 36207 coNdicioNador dE ar SPliT, 9.000 BTUS
111 36208 coNdicioNador dE ar SPliT, 9.000 BTUS
112 36209 coNdicioNador dE ar SPliT, 9.000 BTUS
113 36210 coNdicioNador dE ar SPliT, 9.000 BTUS
114 36211 coNdicioNador dE ar SPliT, 9.000 BTUS
115 36212 coNdicioNador dE ar SPliT, 9.000 BTUS

116 36379 coMPUTador QUad corE, 3.1GHZ, 4GB raM ddr3, Hd 500GB, GraV.cd/dV

117 38945 ESTacao dE TraB. dE aGloM., ´´l``, rEV. MEl., EST. METal.
118 44569 cadEira EST. TEc. SiNT., Gir., S/Braco, E. BaiXo, aPoio PES, a.rEG.
119 44842 cadEira EST. TEc. SiNT., Gir., S/Braco, E. BaiXo, aPoio PES, a.rEG.
120 46214 cadEira EST. TEc. SiNT., Gir., S/Braco, E. BaiXo, aPoio PES, a.rEG.
121 48788 NoBrEaK 0,7KVa, SENoidal, BiVolT, oN liNE
122 59575 NoBrEaK 0,7KVa, SENoidal BiVolT

 

orGÃo doador
daTa: 25/05/2021

Nome: Walter resende de almeida

orGÃo/ ENTidadE rEcEBEBor(a):
daTa: 25/05/2021

Nome: Jaime Bonilha Junior

Protocolo: 687961
..

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

Portaria
.

Portaria N° 222/21–GaB/dGcPcrc 
de 03 de aGosto de 2021.

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 o Processo 2021/841928.
rESolVE:
I - Instituir Comissão específica para planejar, coordenar e executar o processo 
seletivo simplificado para contratação por tempo determinado do quadro de pes-
soal do Centro de Perícias Cientifica “Renato Chaves” para o ano de 2021.
ii - designar os servidores a seguir relacionados para, sob a presidência do 
primeiro, comporem a referida comissão:
EdValdo rodriGUES dE caSTro, Perito criminal, diretor administrativo 
e financeiro, Presidente da comissão, Matricula 57195331/5;
fraNciSco JoSE SoUZa SaNToS – Perito criminal - coordenador das 
Unidades regionais;
cYNTHia dE NaZarE PorTilHo rocHa PaNToJa, chefa de Gabinete, Ma-
tricula 5946874/1.
HiNToN BarroS cardoSo JUNior, Perito Médico legista, diretor do ins-
tituto de Medicina legal, Matricula 5205255/1;
claÚdio MarÇal GUiMarÃES, Perito Médico legista, Matricula 55212/ 1;
JoSE EdUardo SoarES doS SaNToS – coordenador de administração, 
Matricula 5889981;
caSSio HElToN doS SaNToS SoUZa – Gerente do Núcleo de Serviços;
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 03 de agosto de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 687977

.

diÁria
.

Portaria N°. 749/ 2021
JoÃo MarcElo criSTiaNo liMa oliVEira 
MaTrÍcUla: 57190929/1
carGo: Motorista
JoSÉ roBErTo fariaS dE oliVEira 
MaTrÍcUla: 72389/1 
carGo: agente de artes Práticas
liliaN JaNE arGolo ParEdES 
MaTrÍcUla: 5129990/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: SalVaTErra - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 23/07/2021 a 26/07/2021 
oBJETiVo: operação verão.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 716/ 2021
iGor SilVa NaZário 
MaTrÍcUla: 5942990-1
carGo: Motorista
JoSÉ roBErTo fariaS dE oliVEira 
MaTrÍcUla: 72389/1 
carGo: agente de artes Práticas
liliaN JaNE arGolo ParEdES 
MaTrÍcUla: 5129990/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: SalVaTErra - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 16/07/2021 a 19/07/2021 
oBJETiVo: operação verão.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 731/ 2021
clEBENilda caldaS rodriGUES PErEira 
MaTrÍcUla: 57190584/1
carGo: assistente administrativo
iGor SilVa NaZário 
MaTrÍcUla: 5942990-1
carGo: Motorista
Márcia JoViTa Prado PicaNÇo 
MaTrÍcUla: 5751942/4 
carGo: Perito criminal
cidadE: MoSQUEiro - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 23/07/2021 a 26/07/2021 
oBJETiVo: operação verão.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 732/ 2021 
aNdrÉ MoNTEiro doS SaNToS 
MaTrÍcUla: 5955561 
carGo: auxiliar operacional
MariNaldo oliVEira SaNTaNa 
MaTrÍcUla: 5941296 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: MoSQUEiro - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 23/07/2021 a 26/07/2021 
oBJETiVo: operação verão.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 687658
Portaria N°. 765/ 2021 

fErNaNdo arTHUr rodriGUES diaS 
MaTrÍcUla: 5833450/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 10/07/2021 a 20/07/2021 
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 607/ 2021 
daNiEllE BrUNNa riBEiro 
MaTrÍcUla: 5958491/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 28/06/2021 a 03/07/2021 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 917/ 2021 
carlENE do Socorro MoNTEiro liMa 
MaTrÍcUla: 5955875 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 12/07/2021 a 16/07/2021 
oBJETiVo: realizar treinamento.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 691/ 2021 
MarcElo PaUla da rocHa 
MaTrÍcUla: 5919926/2 
carGo: auxiliar operacional
ValdEMir PiNHEiro da SilVa 
MaTrÍcUla: 5888236/1 
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carGo: auxiliar operacional
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diáriaS: 11 1/2 (onze e meia) PErÍodo: 12/07/2021 a 23/07/2021 
oBJETiVo: operação Verão.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 687663

oUtras MatÉrias
.

desPacHo de JULGaMeNto
Proc.: Sindicância disciplinar nº. 002/2021 – E protocolo nº. 2020/567423
assim, ante todo o exposto, em conformidade com o que dispõe o art. 5º-B 
em seu inciso i da lei 6282/2000, concordo com o relatório da comissão 
processante que passa a integrar a presente decisão, pelo que determino 
o arQUiVaMENTo nos termos do art. 201, i da lei 5.810/94. comunique 
a coad. dê-se ciência. Publique-se. Belém/Pa, 02 de agosto de 2021. 
daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa GUErra - corregedora do cPc “rc”

Protocolo: 688011

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2402/2021-daF/cGP, de 23/07/2021.
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. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 77441, de 20/07/2021,
r E S o l V E:
ProrroGar a licença para Tratamento de Saúde concedida a servidora 
NEYdE HElENa PaiVa da coSTa, assistente de administração, matrícula 
3267571/1, lotada na cirETraN “a” altamira, por 90 (noventa) dias, no 
período de 17/07 a 14/10/2021, conforme laudo Médico nº 77441, de 
20/07/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 17/07/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 2396/2021-daF/cGP, de 23/07/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 77059, de 08/07/2021,
r E S o l V E:
ProrroGar a licença para Tratamento de Saúde ao servidor doMiNGoS 
da PaiXÃo PErEira JUNior, auxiliar de Trânsito, matrícula 57175511/1, 
lotado na cirETraN “B” de ananindeua, por 165 (cento e sessenta e cinco) 
dias, no período de 15/01/2021 a 27/06/2021, conforme laudo Médico nº 
77059, de 08/07/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 15/01/2021.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 2398/2021-daF/cGP, de 23/07/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 77292, de 15/07/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora TaYaNa KlaUTaU SaNToS, assistente de Trânsito, 
matrícula 57197326/1, lotada na Gerência de contratos e convênios, 60 
(sessenta) dias de licença para Tratamento de Saúde, no período de 06/07 
a 03/09/2021, conforme laudo Médico nº 77292, de 15/07/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 06/07/2021.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 2393/2021-daF/cGP, de 22/07/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes no Processo 2021/701510, deferin-
do a concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora HEdY laMar SilVa MoraES, auxiliar Técnica, 
matrícula 3264211/1, lotada na coordenadoria de Gestão de Pessoas, 30 
(trinta) dias de licENÇa PrÊMio, no período de 04/08 a 02/09/2021, re-
ferentes ao triênio 2017/2020, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 
24/01/1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 04/08/2021.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 687594

Portaria Nº 2492/2021-daF/cGP, de 03/08/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora francisca neres de souza gomes, auxiliar de admi-
nistração, matrícula 3261794/1, lotada na cirETraN “B” de ananindeua, 
30 (trinta) dias de férias, no período de 08/09 a 07/10/2021, referentes ao 
exercício de 06.08.2020/2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 08/09/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 687601
Portaria Nº 2493/2021-dG/cGP, de 03/08/2021.

o diretor Geral, em exercício, do departamento de Trânsito do Estado do 
Pará – dETraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria 1195/2021-dG/cGP, que nomeou o senhor 
Paulo Sérgio araújo Barreto, para exercer o cargo em comissão, daS-03, 
de Gerente da circunscrição regional de Trânsito “B” de Xinguara.
JoSÉ BENTo aNdradE GoUVÊa JÚNior
diretor Geral, em exercício.

Portaria Nº 2494/2021-dG/cGP, de 03/08/2021.
o diretor Geral, em exercício, do departamento de Trânsito do Estado do 
Pará – dETraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por 
lei,
r E S o l V E:
rEVoGar a Portaria 2291/2021-dG/cGP, que designou a servidora Te-
resinha cantanhede de carvalho, auxiliar de administração, matrícula 
3268500/1, para responder pela Gerência da cirETraN “B” de Xinguara, 
até ulterior deliberação.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 02/08/2021.
JoSÉ BENTo aNdradE GoUVÊa JÚNior
diretor Geral, em exercício.

Portaria Nº 2495/2021-dG/cGP, de 03/08/2021.
o diretor Geral, em exercício, do departamento de Trânsito do Estado do 
Pará – dETraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por 
lei,
r E S o l V E:
NoMEar o senhor Paulo Sérgio araújo Barreto, para exercer o cargo em 
comissão, daS-03, de Gerente da circunscrição regional de Trânsito “B” 
de Xinguara.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 02/08/2021.
JoSÉ BENTo aNdradE GoUVÊa JÚNior
diretor Geral, em exercício.

Protocolo: 687714
Portaria Nº 2455/2021 – cceP/dG/detraN, de 28/07/2021.
o dirETor GEral do dEParTaMENTo ESTadUal dE TraNSiTo – dE-
TraN/Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro 
– cTB;
coNSidEraNdo as disposições da resolução nº 780 - coNTraN, de 26 de junho 
de 2019, que dispõe sobre o novo Sistema de Placas de Identificação Veicular;
coNSidEraNdo as disposições da PorTaria Nº 053/2020-dG/dETraN, 
de 20 de julho de 2020, que estabelece o credenciamento de Empresas 
Estampadoras de Placas de Identificação Veicular no Padrão Mercosul;
coNSidEraNdo o requerimento da empresa cHarlES coMÉrcio E SErVi-
ÇoS dE PlacaS lTda, cNPJ nº 19.206.232/0001-29, junto a esta autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa cHarlES coMÉrcio E SErViÇoS dE Pla-
caS lTda, cNPJ nº: 19.206.232/0001-29, Nome fantasia aUTo PlacaS 
cHarlES, situada na av. Presidente Vargas, nº 629-a - Bairro: Uraim i, 
cEP: 68625-970, no município de ParaGoMiNaS/Pa, para exercer a ativi-
dade de Empresa Estampadora de Placas de Identificação Veicular - EPIV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 
(cinco) anos a contar da data da publicação desta portaria no diário oficial 
do estado.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 687718
Portaria Nº 2448/2021-dG/cGP, de 28/07/2021.

o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação do Memorando nº 025/2020-Gcc, de 
18/12/2020, nos Processos 2020/1082036 e 2021/395145,
rESolVE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para procederem à fiscali-
zação e acompanhamento da execução do Contrato n° 37/2020, firmado 
por este departamento e a Empresa c&S ViGilÂNcia E SEGUraNÇa Pa-
TriMoNial EirEli, bem como, dos respectivos termos aditivos, compe-
tindo-lhe a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel 
execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordado.
Titular:
PaUlo WaGNEr alfaia dE MENEZES- matrícula 5608686/1.
Suplente:
rafael Santos de Souza, matrícula 54194128/1.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 17.12.2020.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
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Portaria Nº 2447/2021-dG/cGP, de 28/07/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação do Memorando nº 025/2020-Gcc, de 
18/12/2020, nos Processos 2020/1082036 e 2021/395145,
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria 1158/2021-dG/cGP, que designou os ser-
vidores abaixo relacionados, para procederem à fiscalização e acompanha-
mento da execução do contrato n° 104/2014-cPl, cujo objeto é a contra-
tação de empresa especializada para a prestação de serviços de Segurança 
e Vigilância armada nas dependências da Sede do detran/Pa, Postos agên-
cias de Trânsito e Parques de Retenção no Estado do Pará, firmado por este 
departamento e a Empresa c&S ViGilÂNcia E SEGUraNÇa PaTriMoNial 
lTda, bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhe a prer-
rogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, e 
ainda, atestar os serviços conforme acordado.
Titular:
PaUlo WaGNEr alfaia dE MENEZES- matrícula 5608686/1.
Suplente:
rafael Santos de Souza, matrícula 54194128/1.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 687722

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2426/2021-daF/cGP, de 26/07/2021
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 2021/793678;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Jorge fernando dos Santos Tuma, matrícula nº 57198267/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENToS rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto atendimento no município de Tailândia/Pa.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
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 04/08 à 18/08/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 2427/2021-daF/cGP, de 26/07/2021
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 2021/787082;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Maurício carlos Pinheiro, matrícula nº 80845695/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventuais 
e de pronto atendimento nos municípios de Novo repartimento, Marabá, 
Jacundá e Tailândia/Pa.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-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 09/08 à 28/08/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2433/2021-daF/cGP, de 27/07/2021
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 2021/806366;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
Maria do Socorro Santos de almeida, matrícula nº 3266788/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.300,00 (HUM Mil E TrEZENToS rEaiS) e destinam-se a suprir as des-
pesas eventuais e de pronto pagamento nos municípios de: redenção, 
Xinguara e ourilândia do Norte.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
339030-r$-700,00
3339036-r$-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 09/08 a 30/08/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2434/2021-daF/cGP, de 27/07/2021
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 2021/786413;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
robson diego oliveira da Silva, matrícula nº 54185842/3.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENToS rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto atendimento no município de Tucuruí /Pa.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
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 04/08 à 18/08/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2435/2021-daF/cGP, de 27/07/2021
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 2021/786260;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Moisés de albuquerque Pereira, matrícula nº 57203792/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENToS rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto atendimento no município de Breves /Pa.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
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 04/08 à 18/08/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 687628

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2363/2021-daF/cGP, de 19/07/2021
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 2021/723952;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e um e meia (21 e 1/2) diárias a ser-
vidora abaixo especificada, referentes ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Salinópolis no período de 12/07 à 02/08/2021, 
a fim de realizar atendimento e retaguarda de veículos, na CIRETRAN do 
referids municipis.

nome matricula
Mara Sílvia Galvão da Silva carneiro 3263479/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2367/2021-daF/cGP, de 20/07/2021
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 2021/753728;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referentes ao deslocamento do Município de Marabá 
para o Município de rondon do Pará/Pa, no período de 15/07 a 20/07/2021, 
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a fim de realizar exames dos candidatos - 3ª fase para obtenção da Cartei-
ra Nacional de Habilitação, no refedido município.

nome matricula
José adauto cavalcante de Souza Júnior 55587295 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2368/2021-daF/cGP, de 20/07/2021
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 2021/783580;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referentes ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de canaã dos carajás/Pa, no período de 25/07 a 
27/07/2021; Parauapebas de 28/07 a 31/07/2021; curionópolis de 01/08 
a 03/08/2021 e Eldorado dos Carajás/Belém de 04/08 a 07/08/2021, a fim 
de participarem da Junta Especial de Trânsito, bem como, no acompanha-
mento das demandas de municipalização do trânsito.

nome matricula
Maria regina de araújo fialho 57175784 /1

Erick Alexandre Martins Miranda 5673909

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2369/2021-daF/cGP, de 20/07/2021
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 2021/737397;
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, referentes ao deslocamento do Município 
de Belém para o Município de igarapé Miri/Pa, no período de 02/08 a 
31/08/2021, a fim de realizar serviços de emplacamento de veículos da 
cirETraN do referido município.

nome matricula
Vicente de Paulo Pureza 5095042/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2371/2021-daF/cGP, de 20/07/2021
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 2021/756879;
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, referentes ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de igarapé Miri no período de 02 e 27/08/2021, a 
fim de ministrar treinamento do Sistema RENAINF aos servidores do Órgão 
Municipal de Trânsito do referido municipio.

nome matricula
Ercila Nazaré coelho Negreiros da Silva 57194029/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2376/2021-daF/cGP, de 21/07/2021
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 2021/787817;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e duas e meia (22 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referentes aos deslocamentos do Muni-
cípio de Belém para o Município de abaetetuba, no período de 09/08 a 
13/08/2021; Barcarena de 14/08 a 19/08/2021; igarapé Miri de 20/08 a 
25/08/2021 e Igarapé Açu/Belém de 26/08 a 31/08/2021, a fim de rea-
lizarem serviço de levantamento de campo, armazenamento e estoque e 
as reais necessidades das cirETraNS dos municípios acima mencionados.

nome matricula

Valdecir raimundo corrêa lopes 57188809 /1

Paulo Silva dos Santos 57194033 /1

Gildo carvalho dos Santos 57227769 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2377/2021-daF/cGP, de 21/07/2021
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 2021/769119;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referentes ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de São félix do Xingu, no período de 21/07 a 28/07/2021, 
a fim de participarem do atendimento itinerante de 1ª fase para obtenção 
da carteira Nacional de Habilitação, no referido município.

nome matricula
Marcos antônio rêgo e Silva 5951861 /1

Túlio reis Guimarães 5904022 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2378/2021-daF/cGP, de 21/07/2021
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 2021/776618;
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, referentes ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Tucuruí/Pa, no período de 26/07 a 20/08/2021, 
a fim de atuar no setor de arquivo da CIRETRAN do referido município.

nome matricula
Benedito alho rabelo 3264327/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2380/2021-daF/cGP, de 22/07/2021
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 2021/780097;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove (29) diárias aos servidores abai-
xo especificados, referentes ao deslocamento de Belém para o Municípios 
de canaã dos carajás – 22 à 27/07/2021, colares – 29/07 à 03/08/2021, 
Tomé-açu – 05/08 à 10/08/2021, capitão Poço – 12/08 à 17/08/2021, 
Tailândia – 20/08 à 23/08/2021, Baião/Belém – 27/08 à 30/08/2021, a fim 
de partcipar e acompanhar o trabalho das equipes das bancas intinerantes 
de habilitação que serão realizadas nos municipios acima citados.

nome matricula
rodrigo Monteiro leite de Sousa 5946933 /3

Márcio fonseca da Silva 57193191 /4
cristina Mayara Gomes da Silva 5946719 /1

Maria do Socorro Monteiro 57194270 /1
cleber carlos cardoso Matos 304387 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2381/2021-daF/cGP, de 22/07/2021
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 2021/780075;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove (29) diárias aos servidores abai-
xo especificados, referentes ao deslocamento de Belém para o Municípios 
de Goianésia – 22 à 27/07/2021, Salinópolis – 29/07 à 03/08/2021, iga-
rapé-Miri – 05/08 à 10/08/2021, Tailândia – 12/08 à 17/08/2021, curu-
ça – 20/08 à 23/08/2021, Portel/Belém – 27/08 à 30/08/2021, a fim de 
partcipar e acompanhar o trabalho das equipes das bancas intinerantes de 
habilitaizabel cristina freitas frazãoção que serão realizadas nos munici-
pios acima citados.

nome matricula
izabel cristina freitas frazão 5959072 /1
Márcio dos Santos campelo 54192539 /1

antonio alailson Sousa Soares 5675715 /1
Valnice Maciel de almeida 57188884 /1

adelina cristina Siqueira de Brito 57196268 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2383/2021-daF/cGP, de 22/07/2021
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.
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coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/789290;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dez e meia (10 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referentes ao deslocamento de Igarapé-Miri para o 
Município de Salinópolis no período de 22/07 à 01/08/2021, a fim de fazer 
manutenção técnica em informática suporte a rede no conteiner da opera-
ção Verão 2021, no municipio acima citado.

nome matricula
alvaro augusto dos Santos Moraes 57200281 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2384/2021-daF/cGP, de 22/07/2021
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 2021/769098;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referentes ao deslocamento de Redenção para o Muni-
cípio de São Félix do Xingú no período de 22 à 27/07/2021, a fim de acom-
panhar os trabalhos da equipe itinerante de 1ª fase de cNH na cirETraN 
do referido municipio.

nome matricula
Zarias Pereira da Silva 57194037 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2385/2021-daF/cGP, de 22/07/2021
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 2021/783511;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias a servidora 
abaixo especificada, referentes ao deslocamento de Igarapé-Açú para o 
Município de Igarapé Miri no período de 26/07 à 13/08/2021, a fim de 
entregar documentos para atender a demanda na cirETraN do referido 
municipio.

nome matricula
fabiola Jatene Ewerton 5948686/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2387/2021-daF/cGP, de 22/07/2021
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 2021/792047;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referentes ao deslocamento do Município de Parago-
minas para o Município de Belém, no período de 02/08 a 06/08/2021, a fim 
de tratar assuntos da cirETraN do referido município.

nome matricula
Joaquim Telmo de Brito Pinon 5960540 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2388/2021-daF/cGP, de 22/07/2021
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 2021/782664;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referentes ao deslocamento do Município de 
canaã dos carajás para o Município de Marabá, no período de 22/07 a 
27/07/2021, a fim de realizar exames de 3ª fase para obtenção da Carteira 
Nacional de Habilitação -cNH, no referido município.

nome matricula
Paulo Júnior Bezerra costa 55588149 /2
ricardo Silva Vasconcelos 57227054 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2389/2021-daF/cGP, de 22/07/2021
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 2021/414904, anexo processo 2021/650981;

r E S o l V E:
rETificar a PorTaria Nº 1284/2021-daf/cGP, de 07/05/2021, publicada 
no d.o.E nº 34.619 de 23/06/2021, que autorizou o deslocamento do 
servidor Bruno rodrigues Pingarilho, de Belém para o municipio de 
itupiranga, no período de 10/05 a 04/06/2021.
onde se lê: período da viagem 10/05 a 04/06/2021 - 25 e 1/2 diárias 
- valor das diárias r$ 6.053,19( Seis Mil, cinquenta e Três e dezenove 
centavos)
leia-se: período da viagem 12/05 a 09/06/2021 – 28 e ½ diárias - Valor 
das diárias r$ 6.765,33 (Seis Mil, Setecentos e Sessenta e cinco e Trinta 
e Três centavos).
lUiZ PaUlo MElo BraGa
Diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2397/2021-daF/cGP, de 23/07/2021
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 2021/784140;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de catorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referentes ao deslocamento do Município de Belém para 
o Município de Marituba, no período de 04/08 a 18/08/2021, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem como de-
senvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e
operacional em especial para atender ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18) 
da rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018 – SrPrf-Pa

nome matricula

luiz rabello Junior Melo 57205417 /1

Waldir fernando accarino Grobério 5169593 /3

Madson Williams rodrigues de leão 57199356 /2

Sandro da Silva Soares 57194202 /3

Marcus césar rodrigues Moraes 57189262 /2

Gilson clay Modesto de campos 57212328 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2400/2021-daF/cGP, de 23/07/2021
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 2021/788461;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de catorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referentes ao deslocamento do Município de Belém para 
o Município de Acará, no período de 04/08 a 18/08/2021, a fim de realizar 
ações de fiscalização de trânsito, no referido município, em cumprimento ao 
cronograma de ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional por 
ocasião da manutenção de uma das Ponte do complexo alça Viária do Pará.

nome matricula
Humberto celso rosa 57195441 /2

Bruno Moreira dos Santos calumby 57198289 /1
fernando antônio filizzola Bentes filho 54192715 /2

Benedito Nascimento Sidônio 57226314 /1
Ednelson amaral Serrão 57200234 /1

José roberto dos Santos ferreira 57208054 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2401/2021-daF/cGP, de 23/07/2021
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 2021/784139;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de catorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referentes ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Marituba, no período de 04/08 a 18/08/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e ope-
racional em especial para atender ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18)da-
rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018 – SrPrf-Pa.

nome matricula
Marcela de Jesus Pinheiro 57228952 /1

iolete Maria dos Santos anderson 54191814 /3
Klécio de Tarcio Brito Pereira 57214999 /1

adenor de Jesus Guedes 54186678 /3
Mauro Moura da Silva 54195728 /2

almir dos Santos da Silva 57191487 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 2403/2021-daF/cGP, de 23/07/2021
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 2021/788460;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de catorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referentes ao deslocamento do Município de Belém para 
o Município de Marituba, no período de 04/08 a 18/08/2021, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, acompanhar os 
trabalhos da empresa que realiza a pesagem de veículos de carga na balança 
localizada no Km 14 da rodovia Pa-483, bem como cumprir o cronograma de 
ações estabelecidas pela diretoria Técnica operacional.

nome matricula
liliane ferreira Pontes 5945397 /1
Karina Sant’ana aleixo 57226498 /1

antonia Pereira de oliveira coelho 57226492 /1
Esmerinda angélica diniz carvalho 57200231 /1

Karine Monik Almeida da Costa 57226816 /1
Nei Eduardo Trindade do rosário 57193274 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2404/2021-daF/cGP, de 23/07/2021
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 2021/784496;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de catorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referentes ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de abaetetuba, no período de 04/08 a 18/08/2021, 
a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito, controle de fluxo de vei-
culos no referido municipio, bem como, desenvolver ações determinadas 
pela diretoria Técnica e operacional.

nome matricula
Kleverson oeiras de almeida 57205255 /1
Sônia Maria lima da costa 57200228 /1

Soraia Selma andrade cardoso 57202052 /1
Marisandra Maia da Silva 57198274 /1
Benedito cláudio Silva 57200473 /1

celso luis dos Santos Matos 57200270 /1
Ellen Monteiro Barros 57232978 /1

luiz Vinicius Moreira de abreu 57214957 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2405/2021-daF/cGP, de 23/07/2021
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 2021/784137;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de catorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referentes ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Marituba, no período de 04/08 a 18/08/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e ope-
racional em especial para atender ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18) da
rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018 – SrPrf-Pa.

nome matricula
carla do Socorro Estumano de Sena 57203709 /1

cláudia da Silva Nascimento 57224176 /2
Edilson Biá Viana 57226741 /1

lícia Maria dos Santos freire 5638704 /1
rosana abreu fernandes 57226481 /1

Petronius de Jesus farias da cruz 54191564 /2
Shirley alessandra Soares castanheira 57226458 /1

Eudo Mamede da costa Junior 57212965 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2406/2021-daF/cGP, de 23/07/2021
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 2021/778490;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 

para o Município de capanema/Pa, no período de 28/07 a 30/07/2021 e 
Salinópolis/Belém de 31/07 a 03/08/2021, a fim de realizar visita técncica 
nas cirETraNS dos referidos municípios.

nome matricula
igor Tancredi de araújo 5945735/1

Marcus Vinícius ramillo filho 5945733/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2409/2021-daF/cGP, de 26/07/2021
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 2021/784142;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de catorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente aos deslocamentos do Município de 
Belém para o Município de Marituba, no período de 04 a 18/08/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
bem como, desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e ope-
racional, em especial para atender ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18) da 
rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018-SrPrf/Pa.

nome matricula
Wil Mauricio de aragão rocha 57200272 /1

Enivaldo Pardauil da costa 57198277 /1
cláudio José fonseca Monteiro 57228801 /1
fabrício José Pantoja ferreira 57200278 /1

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

ricardo Peixoto Mendes 57203600 /1
Jofre costa e cunha 54191302 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2410/2021-daF/cGP, de 26/07/2021
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 2021/787605;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de catorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente aos deslocamentos do Município de 
Belém para o Município de Tailândia, no período de 04 a 18/08/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
bem como, desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e ope-
racional, em especial para acompanhar os trabalhos da empresa que fará 
a pesagem de veículos de carga na balança localizada naquele município, 
conforme ofício nº 681/2019-GaB/SETraN.

nome matricula
Peter Mendes Pereira 57226369 /1

raimundo da costa cunha 57198617 /1
Jorge fernando dos Santos Tuma 57198267 /1

Eduardo Valério amaral cavalcante 57198618 /1
alberto Jansen ferreira 57231977 /1

francisco Mauro Santa rosa Novaes 57226391 /1
ademilton Vaz de Quadros 57230538 /1

Jacson cleiton de Melo Saraiva 57200226 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 687625
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de cessÃo de Uso
NÚMero do terMo de cessÃo de Uso: 20/2021

ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e o Município de iPiXUNa do Pará, cNPJ/Mf n° 
83.268.011.0001/84.
oBJETo do TErMo: o presente instrumento tem como objeto a cessão 
gratuita de 01 (um) bem móvel tipo veículo/automóvel de placa QEB-7315, 
marca/modelo i/ford raNGEr XlScd4 22c, ano de fabricação 2019, ano 
do modelo 2018, rENaVaM 1157400636, chassi 8afar23N9KJ090431, cor 
BraNco árTico, de propriedade do cEdENTE, em favor da cESSioNária, 
que ficará alocado no órgão de trânsito do município e contará com solu-
ção embarcada (rastreador veicular, sinalizador acústico, sinalizador visual, 
Talonário Eletrônico), e demais tecnologias de propriedade do dETraN/
PA, tendo como finalidade, a realização de procedimentos de fiscalização, 
educação, infraestrutura e segurança do trânsito no município.
o veículo será utilizado exclusivamente nas ações de trânsito realizadas 
no Município de IPIXUNA DO PARÁ/PA e ficará sob sua responsabilidade. 
Sendo vedada a sub-cessão do veículo pela cESSioNária.
ViGÊNcia: início: 04/08/2021 Término: 03/08/2022
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foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 30/07/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 687759

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria
.

Portaria Nº 1034/2021–cGP/seaP  
BeLÉM, 02 de aGosto de 2021.

coNSidEraNdo o princípio constitucional da celeridade processual, de-
finido como norteador da atividade administrativa; CONSIDERANDO a 
necessidade de equalização dos feitos em trâmite no âmbito da correge-
doria-Geral, ou seja, distribuição equitativa entre os membros do órgão; 
rESolVE: art. 1º - rEdiSTriBUir o feito em tramitação na corregedo-
ria-Geral Penitenciária e, para tanto, dESiGNar o servidor carloS fEli-
PE dE alMEida caValcaNTE, Policial Penal, em substituição à servidora 
MarÍlia MarTiNS dE BriTo, assistente administrativo, como autoridade 
Sindicante nas Sindicâncias administrativas investigativas nº 5092/2019; 
5587, 5635 e 5717/2020; 5779, 5796, 5875, 5894, 5938, 5976, 5993, 
5997, 6059, 6087 e 6093/2021-cGP/SEaP. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE 
E cUMPra-SE. rENaTo NUNES VallE corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 687807
Portaria Nº 1035/2021–cGP/seaP 

BeLÉM, 02 de aGosto de 2021.
coNSidEraNdo o princípio constitucional da celeridade processual, de-
finido como norteador da atividade administrativa; CONSIDERANDO a 
necessidade de equalização dos feitos em trâmite no âmbito da correge-
doria-Geral, ou seja, distribuição equitativa entre os membros do órgão; 
rESolVE: art. 1º - rEdiSTriBUir o feito em tramitação na corregedoria-
Geral Penitenciária e, para tanto, dESiGNar o servidor carloS fEliPE dE 
alMEida caValcaNTE, Policial Penal, em substituição à servidora Karla 
diaNa dE SoUZa frEiTaS, assistente administrativo, como autoridade 
Sindicante nas Sindicâncias administrativas investigativas nº 5529, 5586, 
5606, 5618/2020; 5819, 5866, 5918, 5940, 5954, 5957, 5961, 5963, 
5989, 5996 e 6078/2021-cGP/SEaP. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. rENaTo NUNES VallE corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 687805
Portaria Nº 1031/2021–cGP/seaP  

BeLÉM, 02 de aGosto de 2021.
coNSidEraNdo o princípio constitucional da celeridade processual, de-
finido como norteador da atividade administrativa; CONSIDERANDO a 
necessidade de equalização dos feitos em trâmite no âmbito da correge-
doria-Geral, ou seja, distribuição equitativa entre os membros do órgão; 
rESolVE: art. 1º - rEdiSTriBUir o feito em tramitação na corregedo-
ria-Geral Penitenciária e, para tanto, dESiGNar o servidor BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, em substituição a servidora SaidY MErcES doS 
SaNToS diaS, como autoridade Processante nos Processos administrati-
vos disciplinares nº 5745, 5756 e 5864/2021-cGP/SEaP. dÊ-SE ciÊNcia, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. rENaTo NUNES VallE corregedor-Geral Pe-
nitenciário

Protocolo: 687813
Portaria Nº 1030/2021–cGP/seaP 

BeLÉM, 02 de aGosto de 2021.
CONSIDERANDO o princípio constitucional da celeridade processual, defini-
do como norteador da atividade administrativa; coNSidEraNdo a neces-
sidade de equalização dos feitos em trâmite no âmbito da corregedoria-
Geral, ou seja, distribuição equitativa entre os membros do órgão; rESol-
VE: art. 1º - rEdiSTriBUir o feito em tramitação na corregedoria-Geral 
Penitenciária e, para tanto, dESiGNar o servidor rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, em substituição a servidora SaidY MErcES doS SaN-
ToS diaS, como autoridade Processante nos Processos administrativos 
disciplinares nº 4819/2018; 5601, 5657 e 5725/2020; 5776 e 5854/2021-
cGP/SEaP. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. rENaTo NUNES 
VallE corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 687814
Portaria Nº 1033/2021–cGP/seaP 

BeLÉM, 02 de aGosto de 2021.
CONSIDERANDO o princípio constitucional da celeridade processual, defini-
do como norteador da atividade administrativa; coNSidEraNdo a neces-
sidade de equalização dos feitos em trâmite no âmbito da corregedoria-
Geral, ou seja, distribuição equitativa entre os membros do órgão; rESol-
VE: art. 1º - rEdiSTriBUir os feitos em tramitação na corregedoria-Geral 
Penitenciária e, para tanto, SUBSTiTUir a Presidente SaidY MErcES doS 
SaNToS diaS pelo servidor ViTor raMoS EdUardo, como autoridade 
Processante nos Processos administrativos disciplinares nº 5773, 5775 e 
5814/2021-cGP/SEaP. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. rE-
NaTo NUNES VallE corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 687809

Portaria Nº 1032/2021–cGP/seaP  
BeLÉM, 02 de aGosto de 2021.

coNSidEraNdo o princípio constitucional da celeridade processual, de-
finido como norteador da atividade administrativa; CONSIDERANDO a 
necessidade de equalização dos feitos em trâmite no âmbito da correge-
doria-Geral, ou seja, distribuição equitativa entre os membros do órgão; 
rESolVE: art. 1º - rEdiSTriBUir os feitos em tramitação na corregedo-
ria-Geral Penitenciária e, para tanto, SUBSTiTUir a Presidente SaidY MEr-
cES doS SaNToS diaS pelo servidor BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, 
como autoridade Processante nos Processos administrativos disciplinares 
nº 5766 e 5790/2021-cGP/SEaP; e dESiGNar o servidor rodriGo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, Matrícula funcional nº 54196889, para integrar 
a comissão e dar prosseguimento ao presente processo. dÊ-SE ciÊNcia, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. rENaTo NUNES VallE corregedor-Geral Pe-
nitenciário

Protocolo: 687810
Portaria Nº 1029/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 02 de aGosto 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, 
assegurando 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 6150/2021-cGP/SEaP, em 
face dos servidores r.B.M. (M.f: 57215740) e M.S.M.a. (M.f: 5941799) 
a fim de apurar a responsabilidade administrativa e funcional referente à 
suposta omissão frente a possível agressão sofrida pelo PPl JoSafa doS 
SaNToS TaVarES na central de Triagem Masculina de Santarém - cTMS, 
recaindo, em tese, nos arts. 177, inciso Vi, c/c art. 189, todos da lei 
5.810/94- rJU; art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, 
rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa (M.f. 54196889) - autoridade 
Sindicante - Presidente, MarÍlia MarTiNS dE BriTo, (M.f. 57223201) 
– Membro; e GEcirlEY caNdido dE JESUS MoUra, (M.f. 5952590) 
– Membro; art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham 
dedicação exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos 
desta Secretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as 
diligências necessárias à instrução do feito. art. 4º – determinar à referida 
comissão que obedeça ao estatuído no artigo 201, parágrafo único, da lei 
nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma apresentar relatório 
Conclusivo ao final da apuração. Art. 5º - Classificar o presente processo 
como de tramitação prioritária, nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – 
cGP/SEaP. art. 6º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para 
registro nos assentamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório 
para conhecimento. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. rENaTo 
NUNES VallE corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 687850
Portaria Nº 1024/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 02 de aGosto 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, 
assegurando 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 6146/2021-cGP/SEaP, objetivando 
apurar responsabilidade administrativa e funcional do servidor J.M.V. 
(Mat.: nº 5950083), acerca de supostas agressões sofridas pelo PPl 
VicTor aNdrE HolaNda PESSoa (iNfoPEN 324392), conforme decisão 
da Sindicância administrativa investigativa n°5869/2021. Nesse sentido 
tal conduta, incorre em falta grave, com fulcro aos art. 177, Vi c/c art. 
189, caput e art. 190, inciso Vii, todos da lei nº 5.810/1994-rJU; art. 2º – 
constituir comissão composta pelos servidores, ViTor raMoS EdUardo, 
corregedor Metropolitano- Presidente; BrUNo coSTa PiNHEiro dE 
SoUSa, (M.f. 55585599) - Membro e rodriGo coSTa PiNHEiro dE 
SoUSa, (M.f. 54196889) – Membro. art. 3º – deliberar que os membros da 
comissão tenham dedicação exclusiva, podendo se reportar diretamente 
aos departamentos desta Secretaria e aos demais órgãos da administração 
Pública para as diligências necessárias 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 apresentar relatório 
Conclusivo ao final da apuração. Art. 5º - Classificar o presente processo 
como de tramitação prioritária, nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – 
cGP/SEaP. art. 6º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para 
registro nos assentamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório 
para conhecimento. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. rENaTo 
NUNES VallE corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 687847
Portaria Nº 1022/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 02 de aGosto 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 Proces-
so administrativo disciplinar nº 6145/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar 
responsabilidade administrativa e funcional do servidor J.f.f.o. (Mat.: nº 
5953996), que teria gravado, em tese, um vídeo dentro da cadeia Pública 
de Marabá, em descumprimento ao Memorando circular n° 01/2020-daP/
SEaP e a Portaria n°881/2019-cGP/SEaP, de 11/11/2019, que dispõem 
sobre o uso de parelho celular dentro das Unidades Prisionais. Nesse sen-
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tido tal conduta, incorre em falta grave, com fulcro aos art. 177, iV e Vi 
c/c art. 189, caput e art. 190, iV, todos da lei nº 5.810/1994-rJU; art. 
2º – constituir comissão composta pelos servidores, BrUNo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, corregedor do interior, Presidente; rodriGo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889) - Membro e; ViTor raMoS EdU-
ardo, (M.f. 5902749) - Membro; art. 3º – deliberar que os membros da 
comissão tenham dedicação exclusiva, podendo se reportar diretamente 
aos departamentos desta Secretaria e aos demais órgãos da administração 
Pública para as diligências necessárias à instrução do feito. art. 4º – de-
terminar à referida comissão que obedeça ao estatuído no artigo 208, 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 conhecimento. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. rENaTo NUNES VallE corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 687833
Portaria Nº 1028/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 02 de aGosto 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, 
assegurando 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 6149/2021-cGP/SEaP, em face 
dos servidores l.f.d.S. (M.f.: nº 5947513) e l.a.P.f. (M.f n° 5942720), 
objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional 
referente à suposta agressão ao interno JoSafa doS SaNToS TaVarES 
(iNfoPEN 241898) na central de Triagem Masculina de Santarém - 
cTMS, recaindo , em tese nos arts. 177, inciso Vi, art. 189, c/c art. 190, 
inciso Vii, todos do rJU, conforme decisão da Sindicância administrativa 
investigativa n° 5336/2020; art. 2º – constituir comissão composta pelos 
servidores, BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, corregedor do interior, 
Presidente; rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889) - 
Membro e ViTor raMoS EdUardo, (M.f. 5902749) - Membro; art. 3º 
– deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclusiva, 
podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria e 
aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessárias 
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 apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração. 
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP. art. 5º - comunicar à 
diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais 
e à comissão de Estágio Probatório para conhecimento. dÊ-SE ciÊNcia, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. rENaTo NUNES VallE corregedor-Geral 
Penitenciário

Protocolo: 687835
Portaria Nº 1026/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 02 de aGosto 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, 
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 investigativa nº 6148/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar 
a suposta agressão sofrida pelo PPl JoSiVaNdo carValHo (iNfoPEN 
95442), fato ocorrido em 01/12/2020, na cadeia Pública de Jovens adultos 
– cPJa, conforme decisão da Sindicância administrativa investigativa n° 
5869/2021; art. 2 º - designar Marilia MarTiNS dE BriTo, autoridade 
Sindicante, para conduzir a investigação; art. 3º - determinar à autoridade 
sindicante que apresente relatório conclusivo ao final da investigação. 
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP. dÊ-SE ciÊNcia, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. rENTo NUNES VallE corregedor-Geral 
Penitenciário.

Protocolo: 687836
Portaria Nº 1025/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 02 de aGosto 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, assegurando 
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 6147/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar 
responsabilidade administrativa e funcional do servidor a.a.S. (Mat.: nº 
5931197), acerca de suposta omissão em relação às supostas agressões 
sofridas pelo PPl VicTor aNdrE HolaNda PESSoa (iNfoPEN 324392), 
conforme decisão da Sindicância administrativa investigativa n°5869/2021, 
incorrendo, em tese, aos arts. 177, inciso Vi c/c art. 189, caput, todos 
do regime Único dos Servidores do Estado do Pará. art. 2º – constituir 
comissão composta pelos servidores, rodriGo coSTa PiNHEiro dE 
SoUSa, (M.f. 54196889) - autoridade Sindicante - Presidente, MarÍlia 
MarTiNS dE BriTo, (M.f. 57223201) – Membro; e GEcirlEY caNdido 
dE JESUS MoUra, (M.f. 5952590)  – Membro; art. 3º – deliberar que os 
membros da comissão tenham dedicação exclusiva, podendo se reportar 
diretamente aos departamentos desta Secretaria e aos demais órgãos 
da administração Pública para as diligências necessárias à instrução do 
feito. art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído 

no artigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, 
deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração. 
Art. 5º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP. art. 6º - comunicar à 
diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais 
e à comissão de Estágio Probatório para conhecimento. dÊ-SE ciÊNcia, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. rENaTo NUNES VallE corregedor-Geral 
Penitenciário.

Protocolo: 687838
Portaria Nº 1023/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 02 de aGosto de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU; coN-
SidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5869/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar agressão sofrida pelo preso 
VicTo aNdrÉ HolaNda PESSoa, custodiado na cadeia Pública de Jovens 
e adultos – cPJa, ocorrida em 02/12/2020. coNSidEraNdo que a auto-
ridade Sindicante, após análise criteriosa e imparcial dos autos, diante da 
presença de indícios de materialidade e autoria, recomendou a instaura-
ção de Processo administrativo disciplinar, em face dos servidores J. M. 
V.( (M.f. nº 5950083) e P.c.P.B. (M.f: 5760038), objetivando apurar a 
responsabilidade administrativa e funcional referente à suposta agressão 
sofrida pelo preso VicTor HolaNda PESSoa, na cadeia Pública de Jovens 
e adultos – cPJa; rESolVE: art. 1º - acaTar EM ParTE, o relatório con-
clusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo de ProcESSo adMiNiSTraTiVo 
diSciPliNar, em face do servidor J.M.V. (Mat.: nº 5950083), objetivando 
apurar as supostas agressões sofridas pelo PPl VicTor aNdrE HolaNda 
PESSoa (iNfoPEN 324392), com fulcro nos arts. 177, inciso Vi, art. 189, 
caput c/c art. 190, inciso, Vii, todos do rJU;  iNSTaUraÇÃo dE SiNdi-
cÂNcia adMiNiSTraTiVa diSciPliNar em desfavor do servidor a.a.S. 
(Mat.: nº 5931197), acerca de suposta omissão em relação às supostas 
agressões sofridas pelo PPl VicTor aNdrE HolaNda PESSoa (iNfoPEN 
324392), incorrendo, em tese, aos arts. 177, inciso Vi c/c art. 189, caput, 
todos do regime Único dos Servidores do Estado do Pará; iNSTaUraÇÃo 
dE SiNdicÂNcia adMiNiSTraTiVa iNVESTiGaTiVa, objetivando apurar 
a suposta agressão sofrida pelo PPl JoSiVaNdo carValHo (iNfoPEN 
95442), fato ocorrido em 01/12/2020, na cadeia Pública de Jovens adultos 
– cPJa; PErda do oBJETo acerca do ex-servidor P.c.P.B. (M.f. 5760038), 
nos moldes da Portaria 863/2019-cGP/SUSiPE, para em caso de retorno 
ao quadro funcional e, após a devida comunicação da diretoria de Gestão 
de Pessoas se proceda a iNSTaUraÇÃo dE ProcESSo adMiNiSTraTiVo 
diSciPliNar, por inobservância as arts. 177, inciso Vi, art., 189 c/c art. 
190, inciso Vii, todos do rJU. art. 2º - Encaminhar cópia do relatório con-
clusivo e da decisão à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos as-
sentamentos funcionais dos servidores e a comissão de Estágio Probatório 
se for o caso. Art. 3º - Oficie-se a Vara de Execução Penal, encaminhando 
cópia do relatório conclusivo e desta decisão para conhecimento. dÊ-SE 
ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. rENaTo NUNE VallE corregedor-
Geral Penitenciário.

Protocolo: 687830
Portaria Nº 1027/2021-cGP/seaP  

BeLÉM, 02 de aGosto de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU; coN-
SidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5336/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar agressão sofrida pelo interno 
JoSafa doS SaNToS TaVarES, custodiado na central de Triagem Mas-
culina de Santarém – cTMS, ocorrida em 16/12/2019; coNSidEraNdo 
que a autoridade Sindicante, após análise criteriosa e imparcial dos autos, 
diante da presença de indícios de materialidade e autoria, recomendou a 
instauração de Processo administrativo disciplinar, em face dos servidores 
l.f.d.S.( (M.f. nº 5947513) e l.a.P.f.(M.f: 5942720), objetivando apu-
rar a responsabilidade administrativa e/ou funcional referente à suposta 
agressão ao interno JoSafa doS SaNToS TaVarES na cTMS, recaindo , 
em tese, nos arts. 177, inciso Vi, art. 190, inciso Vii c/c art. 189, todos do 
rJU e, pela instauração de Sindicância administrativa disciplinar em face 
dos servidores R.B.M(M.F: 57215740) e M.S.M.A(M.F: 5941799) a fim de 
apurar a responsabilidade administrativa e funcional referente a suposta 
omissão frente a possível agressão sofrida pelo PPl JoSafa doS SaNToS 
TaVarES na cTMS, recaindo, em tese, nos arts. 177, inciso Vi, art. 190, 
inciso Vii c/c art. 189, todos do rJU; Perda de objeto em face dos servido-
res f.S.S(M.f.: 5926658) nos moldes da portaria 863/2019, para em caso 
de retorno se prossiga a instauração de Processo administrativo discipli-
nar, por infração, em tese ao art. 177, Vi, arT. 190, Vi c/c 189 do rJU, e,  
c.a.o.(M.f: 5942647) nos moldes da portaria 863/2019, para em caso de 
retorno se prossiga a instauração de Sindicância administrativa disciplinar, 
por infração, em tese, ao art. 177, Vi c/c art. 189, todos do rJU; rESol-
VE: art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUra-
ÇÃo de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar, em face do servidor 
l.f.d.S. (M.f.: nº 5947513) e l.a.P.f. (M.f n° 5942720), objetivando apu-
rar a responsabilidade administrativa e/ou funcional referente à suposta 
agressão ao interno JoSafa doS SaNToS TaVarES na cTMS, recaindo , 
em tese nos arts. 177, inciso Vi, art. 190, inciso Vii c/c art. 189, todos 
do rJU;  iNSTaUraÇÃo dE SiNdicÂNcia adMiNiSTraTiVa diSciPliNar 
em face dos servidores r.B.M. (M.f: 57215740) e M.S.M.a(M.f: 5941799) 
a fim de apurar a responsabilidade administrativa e funcional referente a 
suposta omissão frente a possível agressão sofrida pelo PPl JoSafa doS 
SaNToS TaVarES na cTMS, recaindo, em tese, nos arts. 177, inciso Vi, c/c 
art. 189, todos do rJU; PErda do oBJETo acerca dos ex-servidores f.S.S. 
(M.f.: 5926658) nos moldes da portaria 863/2019, para em caso de re-
torno se prossiga a instauração de Processo administrativo disciplinar, por 
infração, em tese ao art. 177, Vi, arT. 178, ii c/c art. 190, iV do rJU, e, 
c.a.o(M.f: 5942647) nos moldes da portaria 863/2019, para em caso de 
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retorno se prossiga a instauração de Sindicância administrativa disciplinar, 
por infração, em tese, ao art. 177, Vi c/c art. 189, todos do rJU; art. 2º - 
Encaminhar cópia do relatório conclusivo e da decisão à diretoria de Ges-
tão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais dos servidores 
e a Comissão de Estágio Probatório se for o caso. Art. 3º - Oficie-se a Vara 
de Execução Penal, encaminhando cópia do relatório conclusivo e desta 
decisão para conhecimento. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNE VallE corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 687827

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 04/08/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: MarcoS MaMEdE BarroS rodriGUES
Matrícula: 57192513/1 - função: aGENTE PENiTENciário
- Término de Vínculo: 04/08/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: NESTor JUNior BriTo ViEira
Matrícula: 5817307/1 - função: aGENTE PENiTENciário
- Término de Vínculo: 04/08/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: NailaNa liSBoa SacraMENTo
Matrícula: 5896778/4 - função: aGENTE PENiTENciário
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 688012

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 1730/21-dGP.seaP, de 29/07/21
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/21-GaB.SEaP, de 08/06/21.
rESolVE:coNcEdEr de acordo com o art. 72, inciso XiV c/c art. 77, 
inciso i e art. 81 todos da lei 5.810 de 24/01/94 (regime Jurídico Único), 
aos servidores abaixo relacionados, licENÇa SaÚdE, a serem gozadas no 
período determinado conforme abaixo:
Nº-NoME-  MaTricUla- PErÍodo
1-JEaN carloS aGoSTiNi-57200773-17/06/2020 a 26/06/2020
2-JHoNaTaS GEorGE doS SaNToS ricardo-5905755-20/11/2020 a 
24/11/2020
3-Jicio SaraiVa PiNHo-57207634-27/04/2020 a 03/05/2020
4-JoaNa  NaZarE da SilVa SoUZa-5953929-07/06/2020 a 15/06/2020
5-Joao BoSco dE aQUiNo MaciEl filHo-5949870-30/04/2020 a 
13/05/2020
6-Joao BoSco fiEl da coSTa NaSciMENTo-2017911-03/05/2020 a 
09/05/2020
7-Joao Gaia BraGa-57211466-25/04/2020 a 08/05/2020
8-Joao PaUlo SoUZa dE oliVEira-57210695-30/04/2020 a 13/05/2020
9-Joao PEdro diaS da SilVa rEiS-5953936-06/07/2020 a 19/07/2020
10-JoElToN PaNToJa dE oliVEira-5949883-09/10/2020 a 13/10/2020
11-JoNaTHaN MariNHo PiNHEiro-5953027-27/04/2020 a 01/05/2020
12-JoNaTHaN MariNHo PiNHEiro-5953027-23/04/2020 a 24/04/2020
13-JoNiEl araUJo NoroNHa-5949871-30/11/2020 a 04/12/2020
14-JoSE BENTo NoGUEira NETo-5949544-13/05/2020 a 26/05/2020
15-JoSE criSTiaNo fErrEira dE QUEiroZ-5891539-07/05/2020 a 
13/05/2020
16-JoSE criSTiaNo SoUSa da PaiXao-5954314-07/05/2020 a 
20/05/2020
17-JoSE doS SaNToS fariaS-5953988-14/05/2020 a 20/05/2020
18-JoSE fraNciSco fraNca oliVEira-5953996-20/08/2020 a 
01/09/2020
19-JoSE Maria araUJo riBEiro-57210963-15/05/2020 a 28/05/2020
20-JoSE ricardo cordEiro GoNÇalVES-57211552-08/07/2020 a 
22/07/2020
21-JoSE WallacE roBSoN fErrEira foNSEca-57209997-27/10/2020 a 
31/10/2020
22-JoSEMar coElHo dE SoUZa-55587799-09/07/2020 a 07/08/2020
23-JoSEMar coElHo dE SoUZa-55587799-06/07/2020 a 08/07/2020
24-JoSEMar coElHo dE SoUZa-55587799-06/04/2020 a 15/04/2020
25-JoSiaNE MiraNda MaciEl-57198089-20/04/2020 a 03/05/2020
26-JoSiclEY NUNES loPES-57231779-02/05/2020 a 15/05/2020
27-JoSiNEi SilVa da SilVa-57210025-17/04/2020 a 30/04/2020
28-JoSUE ViNHolTE GalUcio-5923349-21/04/2020 a 04/05/2020
29-JUciclEidE rodriGUES fariaS-57198748-28/04/2020 a 03/05/2020
30-JUlio fraNciSco coUTo dE carValHo-8000759-20/04/2020 a 
29/04/2020
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 687781

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 1726/2021- dGP/seaP, 
BeLÉM-Pa 29 de JULHo de 2021.

dESiGNar o servidor rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, Matrícula 
nº. 54196889, para responder pelo cargo de corregedor Metropolitano, 
com lotação na corregedoria Geral Penitenciária – cGP, no período de 02 
de agosto de 2021 a 31 de agosto de 2021, em substituição do titular Vi-
Tor raMoS EdUardo, Matrícula nº. 5902749 que se encontra de licença 
Prêmio.
luiz fernando Paes de Queiroz
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 687890
Portaria N°. 1841/2021- dGP/seaP, 

BeLÉM-Pa 02 de aGosto de 2021.
dESiGNar o servidor SaNdro HENriQUE dE SoUSa PEralTa, Matrícula 
nº. 5945974, para responder pela direção do cENTro dE rEcUPEraÇÃo 
dE MoSQUEiro – crMo, no período de 02 de agosto de 2021 a 31 de 
agosto de 2021, em substituição do titular aBEdoliNS GoNcalVES Xa-
ViEr, Matrícula nº. 5414890 que estará em gozo de férias regulamentares.
luiz fernando Paes de Queiroz
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 687892
Portaria N°1953/2021-dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 03 de aGosto de 2021.
dESiGNar o (a) servidor (a) iSiS dE MoraES aGUiar, matrícula fun-
cional n° 5952565, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
Serviços Técnicos Penitenciários de reinserção Social - GSTP, com lotação 
no Presídio Estadual Metropolitano i – PEM i, no período de 02/08/2021 a 
31/08/2021, em substituição ao titular JEMENSoN do Socorro aMaral 
da coSTa, matrícula funcional n° 54191149, que está em gozo de férias 
regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 687907
Portaria N°1954/2021-dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 03 de aGosto de 2021.
dESiGNar o (a) servidor (a) JoHN KENNEdY MarTiNS SilVa, matrícula 
funcional n° 5952467, para exercer a Função Gratificada de Supervisor 
de Serviços Técnicos Penitenciários de Manutenção Predial - GSTP, com 
lotação no centro de recuperação regional de castanhal - crrcaST, no 
período de 01/07/2021 a 30/07/2021, em substituição ao titular aNToNio 
MarcoS coSTa ValadarES, matrícula funcional n° 54188201, que esteve 
em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 687908

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo do doe Nº 34.655, de 30.07.21, 
ProtocoLo: 686416, reFereNte à Portaria Nº 1727/21-

dGP/seaP, de 29/07/21:
onde se lê: de 01/06/2021 a 30/06/2021 para 02/08/2021 a 31/08/2021
Leia-se: de 01/06/2021 a 30/06/2021 para 11/08/2021 a 09/09/2021

Protocolo: 687925

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 173/2018
Termo aditivo: 6
data da assinatura: 02/08/2021
Classificação do Objeto: outros
Motivo: Vigência
Justificativa: O prazo de vigência do contrato será prorrogado pelo período 
de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando em 03/08/2021 e encerrando em 
29/01/2022 para fins burocráticos, sob a luz dos ditames do art. 57, §1º, 
inc. i da lei nº 8666/93 e conforme Nota Técnica nº 088/2021 – cEar/ 
SEaP”.
Processo: 2018/411413
contrato: 173/2018
Exercício: 2021
contratado: cHr EdificaÇÕES lTda-EPP
cNPJ: 23.801.013/0001-65
Endereço: rua Paysandu, nº 26 cEP: 68.515-000 Bairro: Bambuí - Pa-
rauapebas/Pa
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 687598

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo nº 2020/36933
PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2021

a Secretaria de Estado de administração Penitenciária - SEaP/Pa, por meio 
do seu Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais e após constatada a regularidade dos atos procedimen-
tais decide HoMoloGar o lote abaixo relacionado, referentes ao Pregão 
Eletrônico nº 024/2021, que tem como objeto a aquisição de materiais de 
consumo e materiais permanentes para a Implantação de oficina de corte 
e costura industrial do 5º Ciclo do Projeto de Capacitação Profissional e 
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Implantação de Oficinas Permanentes – PROCAP, na unidade penal, Centro 
de reeducação feminino (crf) em ananindeua/Pa, conforme aprovação 
da proposta SicoNV nº 050214/2019, apresentada pela Secretaria de ad-
ministração Penitenciária – SEaP/Pa junto ao departamento Penitenciário 
Nacional – dEPEN/MJSP, com parecer nº 13/2019/coaTr/cGcaP/dirPP/
dEPEN, em favor da empresa declarada vencedora:
r da S coSTa E MENdoNca coMErcio dE TEcidoS lTda - cNPJ: 
12.591.019/0001-39 foi a vencedora do lote 01, pelo critério de menor 
preço por lote, no valor total de r$ 44.677,23 (quarenta e quatro mil seis-
centos e setenta e sete reais e vinte e três centavos);
Valor Total do Pregão Eletrônico 024/2021: r$ 44.677,23 (quarenta e qua-
tro mil seiscentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos).
Belém-Pa, 02/08/2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 687614

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 1949/21-dGP.seaP, de 03/08/21
TraNSfErir por necessidade de serviço, de 01/07/2021 a 30/07/2021 
para 01/12/2021 a 30/12/2021, o período de gozo das férias do servidor 
NEWToN da coNcEiÇÃo liMa, matrícula nº 8005095, concedida através 
da PorTaria Nº 875/21-dGP.SEaP, de 02/06/2021, publicada no doE nº 
34.609, de 11/06/2021.
luiz fernando Paes de Queiroz
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 687886
iNterrUPÇÃo de FÉrias

Portaria Nº 1837/21-dGP.seaP, de 02/08/21
iNTErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar 
de 03/08/2021, as férias do servidor GaBriEl da SilVa GoNÇalVES do 
ESPiriTo SaNTo, matrícula nº 5942805, concedidas através da PorTaria 
Nº 1416/21-dGP.SEaP, de 07/07/2021, publicada no doE nº 34.635, de 
12/07/2021.
o período remanescente terá início a partir de 08/09/21 a 06/10/21.
luiz fernando Paes de Queiroz
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 687888
Portaria Nº 1840/21-dGP.seaP, de 02/08/21

TraNSfErir por necessidade de serviço, de 01/07/2021 a 30/07/2021 
para 01/09/2021 a 30/09/2021, o período de gozo das férias da servidora 
daNUSa PiNHEiro dE aZEVEdo, matrícula nº 5808855, concedida através 
da PorTaria Nº 875/21-dGP.SEaP, de 02/06/2021, publicada no doE nº 
34.609, de 11/06/2021.
luiz fernando Paes de Queiroz
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 687884
Portaria Nº 1838/21-dGP.seaP, de 02/08/21

TraNSfErir por necessidade de serviço, de 01/07/2021 a 30/07/2021 
para 01/09/2021 a 30/09/2021, o período de gozo das férias da servidora 
MYlENa dE NaZarE da SilVa MoraiS, matrícula nº 5954393, concedida 
através da PorTaria Nº 875/21-dGP.SEaP, de 02/06/2021, publicada no 
doE nº 34.609, de 11/06/2021.
luiz fernando Paes de Queiroz
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 687881
Portaria Nº 1839/21-dGP.seaP, de 02/08/21

TraNSfErir por necessidade de serviço, de 01/07/2021 a 30/07/2021 para 
01/10/2021 a 30/10/2021, o período de gozo das férias da servidora MarlETE 
daNTaS dE oliVEira, matrícula nº 5954021, concedida através da PorTaria Nº 
875/21-dGP.SEaP, de 02/06/2021, publicada no doE nº 34.609, de 11/06/2021.
luiz fernando Paes de Queiroz
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 687883
traNsFerÊNcia de FÉrias

Portaria Nº 1835/21-dGP.seaP, de 02/08/21
TraNSfErir por necessidade de serviço, de 02/08/2021 a 31/08/2021 
para 01/12/2021 a 30/12/2021, o período de gozo das férias do servidor 
HElMo SilVa dE oliVEira, matrícula nº 5955431, concedida através da 
PorTaria Nº 1416/21-dGP.SEaP, de 07/07/2021, publicada no doE nº 
34.635, de 12/07/2021.
luiz fernando Paes de Queiroz
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 687878
Portaria Nº 1836/21-dGP.seaP, de 02/08/21

TraNSfErir por necessidade de serviço, de 06/07/2021 a 04/08/2021 
para 04/08/2021 a 02/09/2021, o período de gozo das férias da servidora 
GErcilENE SilVa da SilVa, matrícula nº 5808812, concedida através 
da PorTaria Nº 875/21-dGP.SEaP, de 02/06/2021, publicada no doE nº 
34.609, de 11/06/2021.
luiz fernando Paes de Queiroz
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 687879

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de 
aGeNte PeNiteNciÁrio

coNcUrso PÚBLico c – 199
editaL N º 04/2021 – eaP/seaP, de 03 de aGosto de 2021

resULtado PreLiMiNar dos aProVados Nas ProVas FiNais
a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária do ES-
Tado do Pará – SEaP representada pelo seu Secretário torna público o 
rESUlTado PrEliMiNar do concurso Público destinado ao provimento 
de cargos de agente Penitenciário da Secretaria de Estado de administra-
ção Penitenciária - SEaP, mediante as condições estabelecidas no Edital n° 
001/2017, de 15 de dezembro de 2017,
Relação dos candidatos aprovados nas provas finais do Curso de Formação 
Profissional C-199/Sub judice.

N° NoME rEGiÃo MÉdia dE 
PoNToS

1 caio diNiZ dE aNdradE SaraiVa METroPoliTaNa 8,7
2 diEGo BriTo doS SaNToS METroPoliTaNa 9,0
3 diÓGENES caMPoS da SilVa METroPoliTaNa 9,2
4 fraNcYaNi BarBoSa aZEVEdo METroPoliTaNa 9,1
5 HaBiaS doS SaNToS fUrTado METroPoliTaNa 9,4
6 iGor lEdo dE SoUSa METroPoliTaNa 8,8
7 rodriGo GoNÇalVES da SilVa METroPoliTaNa 9,2
8 SaMara do Socorro dE liMa coSTa METroPoliTaNa 9,0
9 diEGo lEoN fraZÃo riBEiro GUaMá 9,1
10 HENriQUE MaNoEl SaNdoVal da coNcEiÇÃo GUaMá 9,0
11 KlEBErSoN ricardo iNGliS dE liMa GUaMá 9,0
12 rENaN faVacHo JacQUES GUaMá 8,8
13 JUdiMar da SilVa SaNToS caraJáS 8,8
14 lUciaNo Polli BaiXo aMaZoNaS 9,1
15 MaNoEl arMaNdo da SilVa JÚNior BaiXo aMaZoNaS 9,3

art 1º fica aberto o prazo de vista de prova prevista na PorTaria Nº 
638/2021 – GaB/SEaP, de 15/07/2021.
art 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém (Pa), 03 de agosto de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 687779
Portaria N°1951/2021-dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 03 de aGosto de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 851/2016- GaB/SUSiPE de 29/12/2016, pu-
blicada no doE n° 33.282 de 02/01/2017, adSoN adriaNo PadilHa dE 
SOUSA, matrícula 5815320, da Função Gratificada de Supervisor de Ser-
viços Técnicos Penitenciários de Manutenção Predial - GSTP, com lotação 
no centro de recuperação regional de Bragança - crrB, a contar de 01 
de agosto de 2021.
dESiGNar aNToNio carloS PErEira aNTUNES, matrícula 5116961, para 
exercer a referida função na unidade penal, a contar de 02 de agosto de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 687902
Portaria N°1952/2021-dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 03 de aGosto de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 441/2020- GaB/SEaP de 02/06/2020, publicada 
no doE n° 34.245 de 05/06/2020, JoSE EdilSoN fUrTado GoMES, ma-
trícula n° 5949881, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços Téc-
nicos Penitenciários de Manutenção Predial - GSTP, com lotação na cadeia 
Pública de Parauapebas - cPP, a contar de 02 de agosto de 2021.
dESiGNar iZaiaS PErEira SoarES, matrícula n° 5116961, para exercer 
a referida função na unidade penal, a contar de 03 de agosto de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 687904
Portaria N°1950/2021-dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 03 de aGosto de 2021.
EXclUir da PorTaria N°1008/2019- GaB/SUSiPE/Pa de 01/10/2019, publi-
cada no doE n° 34.003 de 07/10/2019, aNToNio carloS PErEira aNTUNES, 
matrícula 5116961, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços Técnicos 
Penitenciários de controle de Prontuários - GSTP, com lotação no centro de re-
cuperação regional de Bragança - crrB, a contar de 01 de agosto de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 687898
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor

- Término de Vínculo: 04/08/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: MarcoS MaMEdE BarroS rodriGUES 
Matrícula: 57192513/1 - função: aGENTE PENiTENciário
- Término de Vínculo: 04/08/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária



 diário oficial Nº 34.658  61 Quarta-feira, 04 DE AGOSTO DE 2021

Servidor Temporário: NESTor JUNior BriTo ViEira 
Matrícula: 5817307/1 - função: aGENTE PENiTENciário
- Término de Vínculo: 04/08/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: NailaNa liSBoa SacraMENTo
Matrícula: 5896778/4 - função: aGENTE PENiTENciário
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo 
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 688084
..

secretaria de estado
de cULtUra

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 353 de 03.08.2021
Servidor: Henrique Jorge Hurley Martins
Matricula: 57211289-1
cargo: assistente administrativo
Período da licença: 31.05.2021 a 28.08.2021, 90 (noventa) dias, sem pre-
juízo de sua remuneração
laudo Médico: 77327, de 15.07.2021

Protocolo: 687935

desiGNar serVidor

Portaria Nº 350 de 02.08.2021
Servidor: alUiZio da SilVa VilHENa
Matrícula: 57234539/ 1
cargo: assistente administrativo
objeto: designado como como fiscal da prestação de serviço realizada 
pela profissional Inaiá Paes Siqueira, contratada como Contadora de His-
tória na programação do evento VaciNaÇo coNTra o iNflUENZa, apoia-
do por esta Secretaria de Estado de cultura-SEcUlT e realizado no dia 
01/08/2021 das 10 às 14 h. na Estação cultural de icoaraci.  os efeitos 
desta Portaria retroagem à data do evento.

Protocolo: 687949

diÁria

Portaria Nº 354/21, de 03.08.2021
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: Nelson luis carvalho de oliveira
cargo: diretor do departamento de Projetos
Matrícula: 57190169-2
Quantidade de diárias: 1,5 (uma e meia)
origem: Belém/Pa
destino: cachoeira do arari/Pa
Período: 04 a 05.08.2021
objetivo: fazer visita técnica ao Museu do Marajó.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário adjunto 
da Secretaria de Estado de cultura

Protocolo: 687840

oUtras MatÉrias

ata de reGistro de PreÇos Nº 005/2021/secULt
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 001/2021 - secULt

ValidadE: 12 (doZE) MESES
aos 21 dias do mês de julho do ano de 2021, o GoVErNo do ESTado do 
Pará, através da Secretaria de Estado de cultura - SEcUlT, neste ato repre-
sentado pela Secretária de Estado de cultura, a Exm.ª Sr.ª UrSUla Vidal 
SaNTiaGo dE MENdoNÇa, cPf/Mf nº 319.078.812-04, rG: 1802025 – SSP/
Pa, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominado simplesmen-
te ÓrGÃo GErENciador e a (s) empresa (s) BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli 
EPP, inscrita no cNPJ sob o nº 17.433.496/0001-90, com sede na passagem 
Major Eliezer levy, 205, av. almirante Barroso, Bairro Souza, cEP: 66.613-
155, Belém(Pa), neste ato, representada pelo Sr. VicTor SoUZa flEXa, 
inscrito no cPf sob o nº 531.779.592-34, rG: 446.7272 – Pc/Pa, denomina-
da(s) simplesmente forNEcEdor (ES) rEGiSTrado (S), resolvem na forma 
da lei federal nº 10.520/2002, no decreto Estadual nº 991/2020 e, subsi-
diariamente, pela lei federal n° 8.666/1993, e suas alterações posteriores, 
firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada 
pela assessoria Jurídica da SEcUlT, que emitiu seu parecer, conforme o pará-
grafo único do artigo 38, da lei nº 8.666/1993, e ainda mediante as cláusulas 
e condições seguintes.
cLÁUsULa PriMeira – do oBJeto
1.1.  a presente ata tem por objeto o registro de Preços que objetiva a 
futura ou eventual contratação de empresa especializada na locaÇÃo dE 
aParElHaMENTo Para EVENToS diVErSoS, iNclUiNdo MoNTaGEM E 
dESMoNTaGEM dE ESTrUTUraS coMo PalcoS, TENdaS, SoNS, ilUMi-
NaÇÃo, GrUPo GEradorES, TElÕES dE lEd, carro SoM MÓVEl, fE-

cHaMENTo/cErca, arQUiBaNcadaS, caMariNS, carrETa Palco, ca-
MaroTES, TaBladoS, cadEiraS, MESaS, BaNHEiro-QUiMico, SHoW 
PiroTÉcNico, SEGUraNÇa ParTicUlarES dESarMadoS E afiNS, sob 
demanda, nas cidadES PÓloS das Mesorregiões do Baixo amazonas, do 
Marajó, da Metropolitana de Belém, do Nordeste Paraense, do Sudeste 
Paraense, do Sudoeste Paraense, de acordo com o cronograma e especifi-
cações constantes no Termo de referência.
cLÁUsULa seGUNda – da ViNcULaÇÃo ao editaL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pre-
gão Eletrônico SrP nº 001/2021/SEcUlT e seus anexos, do qual é parte 
integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do forNE-
cEdor rEGiSTrado.
cLÁUsULa terceira – da ViGÊNcia da ata
3.1. o prazo de validade da ata de registro de Preços não será superior a 
doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso iii do § 
3º do art. 15 da lei federal nº 8.666, de 1993.
• 1º É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de 
registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da 
lei federal nº 8.666, de 1993.
• 2º A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços 
será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 
57 da lei federal nº 8.666, de 1993.
• 3º Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da lei federal nº 8.666, de 1993.
• 4º O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser 
assinado no prazo de validade da ata de registro de Preços.
cLÁUsULa QUarta – do reGistro dos PreÇos
4.1. após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre 
outras, as seguintes condições:
i - serão registrados na ata respectiva os preços e quantitativos do licitante 
mais bem classificado durante a fase competitiva;
ii - será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante 
vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual 
referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos re-
quisitos previstos no art. 3º da lei federal nº 8.666, de 1993;
iii - o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no 
Portal de Compras do Estado e ficará disponibilizado durante a vigência da 
ata de registro de Preços;
IV - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser 
respeitada nas contratações; e
V - o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado me-
diante publicação em sítio oficial e ficará disponibilizado durante a vigência 
da ata de registro de preços.
• 1º A ata da sessão de licitação destina-se ao registro das ocorrências 
consideradas relevantes durante a realização do certame e deve ser lavra-
da independentemente da arP.
• 2º O registro a que se refere o inciso III do caput do art. 13 do Decreto 
Estadual nº 991/2020, tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, 
no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata ou 
nas hipóteses previstas nos arts. 20 a 23 do decreto Estadual nº 991/2020.
• 3º Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II do 
caput do artigo 13 do Decreto Estadual nº 991/2020, estes serão classificados 
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.
• 4º A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reser-
va a que se refere o inciso ii do caput do art.13 do decreto Estadual nº 
991/2020, será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 
15 do decreto Estadual nº 991/2020 e quando houver necessidade de con-
tratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 
a 23 do decreto Estadual nº 991/2020.
• 5º O anexo de que trata o inciso II do art. 13 do Decreto Estadual nº 
991/2020, consiste na ata de realização da sessão pública do pregão ou da 
concorrência, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame.
• 6º Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem:
I - os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a 
etapa competitiva; e
ii - os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceitado cotar seus 
bens ou serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado.
cLÁUsULa QUiNta – da reVisÃo e caNceLaMeNto dos PreÇos 
reGistrados
5.1. os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos 
serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as 
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na 
alínea d, do inciso ii, do caput do art. 65, da lei federal nº 8.666, de 1993.
5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará os for-
necedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado.
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5.2.1. os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem 
aplicação de penalidade;
5.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir 
seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
5.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e 
o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
5.3.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade, se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
5.3.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade 
de negociação. Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o Ór-
gão Gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de Preços, 
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.4. o registro do fornecedor será cancelado quando:
i - descumprir as condições da ata de registro de Preços;
ii - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
iii - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou
iV - sofrer sanção prevista nos incisos iii ou iV do caput do art. 87 da lei 
federal nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da lei federal nº 10.520, de 2002.
• 1º O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II 
e iV será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.
• 2º O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nos incisos I e 
ii acarretará, ainda, a aplicação das penalidades cabíveis, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.
5.5. o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato su-
perveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
i - por razão de interesse público; ou
ii - a pedido do fornecedor.
cLÁUsULa seXta - das oBriGaÇÕes do ForNecedor reGistrado
6.1. É responsabilidade do forNEcEdor rEGiSTrado providenciar todos 
os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto con-
tratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com 
materiais, insumos, mão-de-obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, 
taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessá-
rias à perfeita execução do objeto pelo forNEcEdor rEGiSTrado.
6.2. após a homologação da licitação, assinar a ata de registro de Preços, 
relativo ao objeto adjudicado, conforme prazo determinado neste edital;
6.3. Efetuar a execução e fornecimento dos produtos, responsabilizando-se 
com exclusividade por todas as despesas relativas à entrega dos produtos, 
de acordo com a especificação e demais condições estipuladas neste Edital 
e na “Nota de Empenho ou contrato administrativo”.
6.4. Prestar os serviços nas quantidades estipuladas na ordem de forneci-
mento/serviço e na Nota de Empenho ou contrato administrativo no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas, no local designado pelo órgão requisitante.
6.5. Proceder à entrega do objeto deste edital, com os deveres e garantias 
constantes nos anexos deste Edital;
6.6. comunicar ao órgão requisitante, imediatamente, após o pedido de 
fornecimento, os motivos que impossibilite o seu cumprimento.
6.7. a contratada deverá responsabilizar-se pela entrega do objeto, assu-
mindo a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da 
adjudicação desta licitação.
6.8. o forNEcEdor rEGiSTrado deverá garantir a qualidade dos mate-
riais/serviços licitados comprometendo-se a substituí-los, caso não aten-
dam o padrão de qualidade exigidos;
6.9. No ato da execução, os equipamentos serão analisados em sua totali-
dade, sendo que aquele(s) que não satisfazer(em) á especificação exigida 
ser(ão) devolvido(s), à contratada.
6.10. o forNEcEdor rEGiSTrado deverá refazer, às suas expensas no 
todo o(s) produtos(s) em que se verificarem vícios ou incorreções, resul-
tantes da prestação, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação 
que lhe for entregue oficialmente.
6.11. Manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições 
de habilitação exigidas no Edital e na presente ata de registro de preços;
6.12. comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução 
do objeto da ata de registro de preços;
6.13. atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em 
eventuais erros cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços;
6.14. abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de 
registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.
6.15. Não subcontratar o objeto da presente licitação, sem o consentimen-
to prévio do órgão gerenciador, o qual, caso haja, será dado por escrito:
6.16. Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos 
a que se julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na 
execução do objeto deste edital;
6.17. retirar as requisições solicitadas referentes ao objeto do presente 
Pregão Eletrônico, nos prazos e locais designados neste edital;
6.18. Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo Gestor da Ata de 
registro de Preços, que deverá ter suas solicitações atendidas imediatamente;

6.19. credenciar junto ao órgão gerenciador, funcionário (s) que atenderá 
(ão) às solicitações dos produtos objeto deste pregão, disponibilizando ao 
setor competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para 
atender às requisições;
6.20. cumprir todas as demais obrigações impostas por este edital e seus 
anexos.
cLÁUsULa sÉtiMa - das oBriGaÇÕes do ÓrGÃo GereNciador
7.1. Gerenciar a ata de registro de Preços;
7.2. Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, 
bem como atestar as Notas fiscais oriundas das obrigações contraídas;
7.3. Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, 
quanto ao acompanhamento e fiscalização das entregas, à exigência de 
condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
7.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, 
no instrumento convocatório e seus anexos;
7.5. assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos 
para a administração, por meio de estudo comparativo dos preços pratica-
dos pelo mercado;
7.6. conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos 
preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do 
pactuado na ata de registro de Preços;
7.7. fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo forNEcE-
dor rEGiSTrado;
7.8. A fiscalização exercida pelo ÓRGÃO GERENCIADOR não excluirá ou 
reduzirá a responsabilidade do
forNEcEdor rEGiSTrado pela completa e perfeita execução desta ata 
de registro de Preços.
cLÁUsULa oitaVa - das coNdiÇÕes de eNtrGa dos Materiais, 
dos PraZos e dos Locais
8.1. os serviços objeto do presente certame deverão ser executados nas 
cidadES PÓloS das Mesorregiões do Baixo amazonas, do Marajó, da 
Metropolitana de Belém, do Nordeste Paraense, do Sudeste Paraense, do 
Sudoeste Paraense, conforme especificação da demanda formulada pelo 
órgão ou entidade contratante.
8.2. os serviços deverão ser prestados, sob demanda, de acordo com o 
período e itens especificados em Ordem de Serviço própria de cada evento, 
a ser emitida pelo coNTraTaNTE, preferencialmente entre 7h00 e 23h00, 
a depender da programação dos eventos, que será informada pelo coN-
TraTaNTE.
8.3. O horário poderá ser estendido até a finalização de cada evento.
8.4. o coNTraTaNTE poderá solicitar por escrito, mediante aditivo à or-
dem de serviço, a qualquer tempo, inclusive durante a realização do even-
to, outros itens, acrescendo-os à ordem de Serviço inicial, que deverá ser 
atendido no prazo estabelecido no aditivo à ordem de serviço, salvo a de-
monstração da inviabilidade absoluta da solicitação tais como a ocorrência 
de força maior ou caso fortuito.
8.4.1. o não atendimento das solicitações complementar disposta no item 
18.4 deste Edital implicará em sanção pelo coNTraTaNTE, conforme dis-
posição legal.
8.5. as ordens de Serviço serão emitidas nos seguintes prazos:
1. a) até 05 (cinco) dias corridos antes da data prevista para realização de 
eventos com público previsto de até 100 (cem) pessoas;
2. b) até 10 (dez) dias corridos antes da data prevista para realização de 
eventos com público previsto superior a 100 (cem) pessoas.
10.5.1. os prazos estabelecidos no item 10.5 deste edital poderão ser dila-
tados a critério do órgão contratante.
cLÁUsULa NoNa - das coNdiÇÕes de PaGaMeNto
9.1 – Para efeito de faturamento dos dispêndios realizados com o obje-
to do presente certame, deverá o licitante vencedor realizar os seguintes 
procedimentos:
9.1.1-Emissão de nota fiscal ou fatura para cada evento realizado, deven-
do conter a descriminação detalhada de cada item/serviço constitutivo do 
evento.
9.2 - o pagamento será efetuado pelo (a) coNTraTaNTE mediante a en-
trega da fatura, em 02 (duas) vias, no local indicado pelo (a) coNTraTaN-
TE, referente à realização do evento.
9.2.1 – o não encaminhamento da fatura ao órgão ou entidade contratan-
te, por culpa exclusiva do licitante vencedor, até os 05 (cinco) primeiros 
dias úteis do mês subsequente àquele em que se realizou o evento, impos-
sibilitará o processamento dessa fatura, ficando a execução financeira da 
mesma para o mês posterior, sem que isso implique juros, mora ou outras 
sanções para os entes administrativos.
9.2.2 - O pagamento será condicionado à verificação da manutenção das 
condições de habilitação.
9.3 – a Nota fiscal/fatura deverá ser entregue ao (a) coNTraTaNTE, 
acompanhada do detalhamento do valor unitário dos itens/serviços, onde 
já estarão incluídos os valores correspondentes aos impostos, seguros, 
fretes, transporte, tributos, taxas, contribuições fiscais e quaisquer outros 
que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o valor 
proposto para a prestação do serviço.
9.4 – o pagamento será creditado em conta corrente da coNTraTada 
junto ao Banco do Estado do Pará, até o 15° (décimo quinto) dia do mês da 
apresentação da Nota fiscal/fatura, por meio de ordem bancária, devendo 
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para isto ficar explicitado o nome da agência, localidade e número da conta 
corrente em que deverá ser efetivado o crédito;
9.5 – Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida ao CONTRATADO 
pelo Gestor do Contrato e o pagamento ficará pendente, até que a mesma 
providencie as medidas saneadoras.
9.6 – o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação 
ou reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarre-
tar qualquer ônus adicional para o (a) coNTraTaNTE, nem deverá haver 
prejuízo da prestação do serviço pela coNTraTada.
9.7 – o (a) coNTraTaNTE reserva-se o direito de suspender o pagamento 
se a prestação dos serviços estiver em desacordo com as especificações 
constantes na ordem de serviço.
cLÁUsULa dÉciMa - da adesÃo à ata de reGistro de PreÇos
10.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da administração Pública po-
derá utilizar a ata de registro de Preços durante sua vigência, desde que 
manifeste interesse e mediante prévia autorização do órgão gerenciador.
10.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, obser-
vadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do forne-
cimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações pre-
sentes e futuras assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
10.3. o quantitativo decorrente da adesão à ata, não poderá exceder a 
100% (cinquenta por cento) por órgão ou entidade, e ao seu quíntuplo na 
totalidade, do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 
preços para os órgãos participantes, independentemente do número de 
órgãos não participantes que aderirem.
10.4. o processo de autorização de adesão à ata de registro de Preços, 
será competência do(a) Secretário(a) de Estado, que, somente autorizará 
adesões que obedeçam aos seguintes requisitos:
1. a) que exista disponibilidade do item solicitado;
2. b) que instrua o pedido através de ofício, com as informações necessá-
rias de acordo com a legislação vigente;
10.5. Para instrução do pedido de que trata a alínea “b”, além das exigên-
cias constantes para o processo de autorização de adesão deverá ainda, 
conter as seguintes informações:
1. a) número da ata e seu objeto;
2. b) quantidade contratada;
3. c) justificativa da necessidade de contratação do item solicitado;
4. d) nome, cargo, telefone e setor do responsável pelo pedido de adesão 
à ata de registro de preço, para possíveis contatos;
5. e) quantidades e itens aderidos anteriormente na referida ata;
6. f) carta de concordância do fornecedor ou prestador do serviço;
7. g) justificativa da vantajosidade;
10.6. cumpridos os requisitos formais para o processo de adesão à ata de 
registro de preços, somente após ratificação do(a) Secretário(a) de Estado, 
a administração Pública autorizará o pedido de adesão.
10.7. as solicitações deverão ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador, Se-
cretaria de Estado de cultura, através de ofício pelo endereço Secretaria de 
estado de cultura, descrito no preâmbulo desta ata de registro de preços, 
ou através do e-mail: licitacaosecultpa@gmail.com
cLÁUsULa dÉciMa PriMeira – da FiscaLiZaÇÃo e GereNcia-
MeNto da coNtrataÇÃo
11.1. caberá ao Órgão Gerenciador, através da comissão Permanente de li-
citação, a gestão dos preços registrados, atuando como ÓrGÃo GErENcia-
DOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, verificada a adequação destes aos 
praticados pelo mercado e às necessidades demandadas pela administração;
11.2. O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrentes deste 
edital, caberão respectivamente ao Órgão Gerenciador e aos órgãos parti-
cipantes, que determinará o que for necessário para regularizar faltas ou 
defeitos, nos termos do art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e, na sua falta 
ou impedimento, pelo seu substituto legal.
11.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR nomeará um servidor qualificado para fiscaliza-
ção do cumprimento do objeto licitado, junto ao forNEcEdor rEGiSTrado.
11.4. Competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhar o forne-
cimento dos produtos, inclusive observância às quantidades máximas a 
serem adquiridas, rejeitar os materiais em desacordo com as especifica-
ções do edital, bem como, dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do 
fornecimento, dando ciência de tudo ao licitante adjudicado, conforme art. 
67 da lei n. 8.666/93.
11.5. Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver 
todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no edital e 
tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete 
ônus para o Estado ou modificação na contratação.
11.6. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do órgão 
gerenciador, deverão ser solicitadas formalmente pela contratada, à au-
toridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo hábil 
para a adoção de medidas convenientes.
11.7. o forNEcEdor rEGiSTrado deverá aceitar, antecipadamente, todos 
os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fisca-
lização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, 
esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem 
julgados necessários ao cumprimento do objeto da ata de registro de Preços.

11.8. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a respon-
sabilidade única, integral e exclusiva do fornecedor contratado, no que con-
cerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas 
perante o Estado ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de 
irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em correspon-
sabilidade do Estado ou de seus prepostos, devendo, ainda, o fornecedor, 
sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato 
dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades.
cLÁUsULa dÉciMa seGUNda – das PeNaLidades
12.1. Nos termos do art. 86, da Lei nº 8.666, de 1993, fica a CONTRATADA, 
em caso de atraso injustificado na execução do respectivo Contrato, sujei-
ta à multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, calculada 
sobre 1/12 do valor anual estimado do contrato, por dia e por ocorrência 
por localidade/município.
12.2. Na hipótese do item anterior, decorrido o lapso de 30 (trinta) dias, o 
órgão ou entidade coNTraTaNTE deverá manifestar-se sobre o interesse 
na continuidade da execução do contrato.
12.3. Não havendo mais interesse do órgão ou entidade coNTraTaNTE na 
execução do contrato, total ou parcialmente, em razão do descumprimen-
to, por parte da CONTRATADA de qualquer das condições avençadas, fica 
estipulada a multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor 
anual estimado do da ata de registro de Preços, nos termos do inciso ii, 
do artigo 87, da lei nº 8.666, de 1993.
12.4. o disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de outras 
penalidades a que esteja sujeita a coNTraTada, nos termos dos arts. 87 e 
88 da lei nº 8.666, de 1993, e nas disposições da lei nº 10.520, de 2002.
12.5. o valor de multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à coNTraTada.
12.5.1. Se o valor da multa for superior ao valor devido à coNTraTada, a 
diferença será cobrada administrativamente, ou judicialmente, se necessário.
12.6. Essas penalidades poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente, aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de cir-
cunstâncias fundamentadas em fatos reais devidamente comprovados.
cLÁUsULa dÉciMa terceira – das disPosiÇÕes Gerais
13.1. independentemente de sua transcrição, o edital e seus anexos, prin-
cipalmente a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilita-
ção apresentados pelo forNEcEdor rEGiSTrado no pregão farão parte 
desta ata de registro de Preços.
13.2. aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da 
lei n.º 10.520/2002, do decreto federal n.º 7.982/13 e da lei 8.666/93, e 
demais normas aplicáveis a espécie.
13.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
1. a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por in-
termédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de registro de Preços;
2. b) é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente 
registro para qualquer operação financeira.
cLÁUsULa dÉciMa QUarta – do Foro
14.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente ata 
de registro de Preços será competente o foro da comarca de Belém/Pa.
E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado, foi la-
vrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada conforme, 
é assinada em 02 (duas) vias de igual teor e forma, contendo 10 (dez) 
folhas, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo 
nomeadas, tendo sido arquivada uma via no departamento de licitação.
Belém (Pa), 21 de julho de 2021.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura
BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli EPP
cNPJ sob o nº 17.433.496/0001-90

aNeXo da ata de reGistro de PreÇos Nº 005/2021
reLaÇÃo de iteNs reGistrados

Este documento é parte integrante da ata de registro de Preços, celebrada 
entre a Secretaria de Estado de cultura e a Empresa cujos preços estão a 
seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PrE-
GÃo ElETrÔNico SrP Nº 001/2021/SEcUlT.

iTEM dEScriÇÃo UNid QUaNT.
Vr. UNiT. r$

(loc. + 
M.oBra)

Vr ToTal r$
(loc. + 
M.oBra)

EMPrESa 
rEGiSTrada

 Preço por diária      

45.

SErViÇo dE SEGUraNÇa ParTicUlar 
dESarMada -Prestação de serviços, por di-
ária, de segurança desarmada para eventos, 

com profissional com rádio comunicador, 
com jornada diurna ou noturna, conforme 

necessidade. Turnos de 12h por dia.

diária 1330 675,00 897.750,00 BElÉM rio 
SEGUraNÇa

ToTal - (Somatório do Valor Total dos Serviços)   r$ 897.750,00

Belém (Pa), 21 de julho de 2021.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura
BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli EPP
cNPJ sob o nº 17.433.496/0001-90

Protocolo: 687936
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ata de reGistro de PreÇos Nº 006/2021/secULt
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 001/2021 - secULt

ValidadE: 12 (doZE) MESES
 aos 21 dias do mês de julho do ano de 2021, o GoVErNo do ESTado 
do Pará, através da Secretaria de Estado de cultura - SEcUlT, neste 
ato representado pela Secretária de Estado de cultura, a Exm.ª Sr.ª Ur-
SUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa, cPf/Mf nº 319.078.812-04, rG: 
1802025 – SSP/Pa, residente e domiciliada nesta cidade, doravante deno-
minado simplesmente ÓrGÃo GErENciador e a (s) empresa (s) Vr3 Ei-
rEli, inscrita no cNPJ sob o nº 12.507.345/0001-15, com sede à Travessa 
WE 42, nº 102, cidade Nova, cEP: 67.133-810 – ananindeua/Pa, neste 
ato representada pela senhora oZiaNE rodriGUES fErNaNdES, inscrita 
no cPf sob o n° 229.299.162-49, rG: 5476239 – SSP/Pa, denominada(s) 
simplesmente forNEcEdor (ES) rEGiSTrado (S), resolvem na forma da 
lei federal nº 10.520/2002, no decreto Estadual nº 991/2020 e, subsidia-
riamente, pela lei federal n° 8.666/1993, e suas alterações posteriores, 
firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examina-
da pela assessoria Jurídica da SEcUlT, que emitiu seu parecer, conforme o 
parágrafo único do artigo 38, da lei nº 8.666/1993, e ainda mediante as 
cláusulas e condições seguintes.
cLÁUsULa PriMeira – do oBJeto
1.1.  a presente ata tem por objeto o registro de Preços que objetiva a 
futura ou eventual contratação de empresa especializada na locaÇÃo dE 
aParElHaMENTo Para EVENToS diVErSoS, iNclUiNdo MoNTaGEM E 
dESMoNTaGEM dE ESTrUTUraS coMo PalcoS, TENdaS, SoNS, ilUMi-
NaÇÃo, GrUPo GEradorES, TElÕES dE lEd, carro SoM MÓVEl, fE-
cHaMENTo/cErca, arQUiBaNcadaS, caMariNS, carrETa Palco, ca-
MaroTES, TaBladoS, cadEiraS, MESaS, BaNHEiro-QUiMico, SHoW 
PiroTÉcNico, SEGUraNÇa ParTicUlarES dESarMadoS E afiNS, sob 
demanda, nas cidadES PÓloS das Mesorregiões do Baixo amazonas, do 
Marajó, da Metropolitana de Belém, do Nordeste Paraense, do Sudeste 
Paraense, do Sudoeste Paraense, de acordo com o cronograma e especifi-
cações constantes no Termo de referência.
cLÁUsULa seGUNda – da ViNcULaÇÃo ao editaL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pre-
gão Eletrônico SrP nº 001/2021/SEcUlT e seus anexos, do qual é parte 
integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do forNE-
cEdor rEGiSTrado.
cLÁUsULa terceira – da ViGÊNcia da ata
3.1. o prazo de validade da ata de registro de Preços não será superior a 
doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso iii do § 
3º do art. 15 da lei federal nº 8.666, de 1993.
• 1º É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de 
registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da 
lei federal nº 8.666, de 1993.
• 2º A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços 
será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 
57 da lei federal nº 8.666, de 1993.
• 3º Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da lei federal nº 8.666, de 1993.
• 4º O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser 
assinado no prazo de validade da ata de registro de Preços.
cLÁUsULa QUarta – do reGistro dos PreÇos
4.1. após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre 
outras, as seguintes condições:
i - serão registrados na ata respectiva os preços e quantitativos do licitante 
mais bem classificado durante a fase competitiva;
ii - será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante 
vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual 
referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos re-
quisitos previstos no art. 3º da lei federal nº 8.666, de 1993;
iii - o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no 
Portal de Compras do Estado e ficará disponibilizado durante a vigência da 
ata de registro de Preços;
IV - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser 
respeitada nas contratações; e
V - o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado me-
diante publicação em sítio oficial e ficará disponibilizado durante a vigência 
da ata de registro de preços.
• 1º A ata da sessão de licitação destina-se ao registro das ocorrências 
consideradas relevantes durante a realização do certame e deve ser lavra-
da independentemente da arP.
• 2º O registro a que se refere o inciso III do caput do art. 13 do Decreto 
Estadual nº 991/2020, tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, 
no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata ou 
nas hipóteses previstas nos arts. 20 a 23 do decreto Estadual nº 991/2020.
• 3º Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II do 
caput do artigo 13 do decreto Estadual nº 991/2020, estes serão classificados 
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.
• 4º A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reser-
va a que se refere o inciso ii do caput do art.13 do decreto Estadual nº 

991/2020, será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 
15 do decreto Estadual nº 991/2020 e quando houver necessidade de con-
tratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 
a 23 do decreto Estadual nº 991/2020.
• 5º O anexo de que trata o inciso II do art. 13 do Decreto Estadual nº 
991/2020, consiste na ata de realização da sessão pública do pregão ou da 
concorrência, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame.
• 6º Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem:
I - os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a 
etapa competitiva; e
ii - os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceitado cotar seus 
bens ou serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado.
cLÁUsULa QUiNta – da reVisÃo e caNceLaMeNto dos PreÇos 
reGistrados
5.1. os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos 
serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as 
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na 
alínea d, do inciso ii, do caput do art. 65, da lei federal nº 8.666, de 1993.
5.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará os for-
necedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado.
5.2.1. os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem 
aplicação de penalidade;
5.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir 
seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
5.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e 
o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
5.3.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade, se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
5.3.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade 
de negociação. Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o Ór-
gão Gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de Preços, 
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.4. o registro do fornecedor será cancelado quando:
i - descumprir as condições da ata de registro de Preços;
ii - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
iii - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou
iV - sofrer sanção prevista nos incisos iii ou iV do caput do art. 87 da lei 
federal nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da lei federal nº 10.520, de 2002.
• 1º O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II 
e iV será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.
• 2º O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nos incisos I e 
ii acarretará, ainda, a aplicação das penalidades cabíveis, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.
5.5. o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato su-
perveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
i - por razão de interesse público; ou
ii - a pedido do fornecedor.
cLÁUsULa seXta - das oBriGaÇÕes do ForNecedor reGistrado
6.1. É responsabilidade do forNEcEdor rEGiSTrado providenciar todos 
os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto con-
tratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com 
materiais, insumos, mão-de-obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, 
taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessá-
rias à perfeita execução do objeto pelo forNEcEdor rEGiSTrado.
6.2. após a homologação da licitação, assinar a ata de registro de Preços, 
relativo ao objeto adjudicado, conforme prazo determinado neste edital;
6.3. Efetuar a execução e fornecimento dos produtos, responsabilizando-se 
com exclusividade por todas as despesas relativas à entrega dos produtos, 
de acordo com a especificação e demais condições estipuladas neste Edital 
e na “Nota de Empenho ou contrato administrativo”.
6.4. Prestar os serviços nas quantidades estipuladas na ordem de forneci-
mento/serviço e na Nota de Empenho ou contrato administrativo no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas, no local designado pelo órgão requisitante.
6.5. Proceder à entrega do objeto deste edital, com os deveres e garantias 
constantes nos anexos deste Edital;
6.6. comunicar ao órgão requisitante, imediatamente, após o pedido de 
fornecimento, os motivos que impossibilite o seu cumprimento.
6.7. a contratada deverá responsabilizar-se pela entrega do objeto, assu-
mindo a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da 
adjudicação desta licitação.
6.8. o forNEcEdor rEGiSTrado deverá garantir a qualidade dos mate-
riais/serviços licitados comprometendo-se a substituí-los, caso não aten-
dam o padrão de qualidade exigidos;
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6.9. No ato da execução, os equipamentos serão analisados em sua totali-
dade, sendo que aquele(s) que não satisfazer(em) á especificação exigida 
ser(ão) devolvido(s), à contratada.
6.10. o forNEcEdor rEGiSTrado deverá refazer, às suas expensas no 
todo o(s) produtos(s) em que se verificarem vícios ou incorreções, resul-
tantes da prestação, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação 
que lhe for entregue oficialmente.
6.11. Manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições 
de habilitação exigidas no Edital e na presente ata de registro de preços;
6.12. comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução 
do objeto da ata de registro de preços;
6.13. atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar repa-
ros em eventuais erros cometidos na execução do objeto da ata de registro 
de preços;
6.14. abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de 
registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.
6.15. Não subcontratar o objeto da presente licitação, sem o consentimen-
to prévio do órgão gerenciador, o qual, caso haja, será dado por escrito:
6.16. Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos 
a que se julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na 
execução do objeto deste edital;
6.17. retirar as requisições solicitadas referentes ao objeto do presente 
Pregão Eletrônico, nos prazos e locais designados neste edital;
6.18. Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo Gestor da 
ata de registro de Preços, que deverá ter suas solicitações atendidas ime-
diatamente;
6.19. credenciar junto ao órgão gerenciador, funcionário (s) que atenderá 
(ão) às solicitações dos produtos objeto deste pregão, disponibilizando ao 
setor competente, telefones, fax, e-mail e outros meios de contato para 
atender às requisições;
6.20. cumprir todas as demais obrigações impostas por este edital e seus 
anexos.
cLÁUsULa sÉtiMa - das oBriGaÇÕes do ÓrGÃo GereNciador
7.1. Gerenciar a ata de registro de Preços;
7.2. Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, 
bem como atestar as Notas fiscais oriundas das obrigações contraídas;
7.3. Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, 
quanto ao acompanhamento e fiscalização das entregas, à exigência de 
condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
7.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, 
no instrumento convocatório e seus anexos;
7.5. assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos 
para a administração, por meio de estudo comparativo dos preços pratica-
dos pelo mercado;
7.6. conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos 
preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do 
pactuado na ata de registro de Preços;
7.7. fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo forNEcE-
dor rEGiSTrado;
7.8. A fiscalização exercida pelo ÓRGÃo GErENciador não excluirá ou 
reduzirá a responsabilidade do
forNEcEdor rEGiSTrado pela completa e perfeita execução desta ata 
de registro de Preços.
cLÁUsULa oitaVa - das coNdiÇÕes de eNtrGa dos Materiais, 
dos PraZos e dos Locais
8.1. os serviços objeto do presente certame deverão ser executados nas 
cidadES PÓloS das Mesorregiões do Baixo amazonas, do Marajó, da 
Metropolitana de Belém, do Nordeste Paraense, do Sudeste Paraense, do 
Sudoeste Paraense, conforme especificação da demanda formulada pelo 
órgão ou entidade contratante.
8.2. os serviços deverão ser prestados, sob demanda, de acordo com o 
período e itens especificados em Ordem de Serviço própria de cada evento, 
a ser emitida pelo coNTraTaNTE, preferencialmente entre 7h00 e 23h00, 
a depender da programação dos eventos, que será informada pelo coN-
TraTaNTE.
8.3. O horário poderá ser estendido até a finalização de cada evento.
8.4. o coNTraTaNTE poderá solicitar por escrito, mediante aditivo à or-
dem de serviço, a qualquer tempo, inclusive durante a realização do even-
to, outros itens, acrescendo-os à ordem de Serviço inicial, que deverá ser 
atendido no prazo estabelecido no aditivo à ordem de serviço, salvo a de-
monstração da inviabilidade absoluta da solicitação tais como a ocorrência 
de força maior ou caso fortuito.
8.4.1. o não atendimento das solicitações complementar disposta no item 
18.4 deste Edital implicará em sanção pelo coNTraTaNTE, conforme dis-
posição legal.
8.5. as ordens de Serviço serão emitidas nos seguintes prazos:
1. a) até 05 (cinco) dias corridos antes da data prevista para realização de 
eventos com público previsto de até 100 (cem) pessoas;
2. b) até 10 (dez) dias corridos antes da data prevista para realização de 
eventos com público previsto superior a 100 (cem) pessoas.
10.5.1. os prazos estabelecidos no item 10.5 deste edital poderão ser dila-
tados a critério do órgão contratante.

cLÁUsULa NoNa - das coNdiÇÕes de PaGaMeNto
9.1 – Para efeito de faturamento dos dispêndios realizados com o obje-
to do presente certame, deverá o licitante vencedor realizar os seguintes 
procedimentos:
9.1.1-Emissão de nota fiscal ou fatura para cada evento realizado, deven-
do conter a descriminação detalhada de cada item/serviço constitutivo do 
evento.
9.2 - o pagamento será efetuado pelo (a) coNTraTaNTE mediante a en-
trega da fatura, em 02 (duas) vias, no local indicado pelo (a) coNTraTaN-
TE, referente à realização do evento.
9.2.1 – o não encaminhamento da fatura ao órgão ou entidade contratan-
te, por culpa exclusiva do licitante vencedor, até os 05 (cinco) primeiros 
dias úteis do mês subsequente àquele em que se realizou o evento, impos-
sibilitará o processamento dessa fatura, ficando a execução financeira da 
mesma para o mês posterior, sem que isso implique juros, mora ou outras 
sanções para os entes administrativos.
9.2.2 - O pagamento será condicionado à verificação da manutenção das 
condições de habilitação.
9.3 – a Nota fiscal/fatura deverá ser entregue ao (a) coNTraTaNTE, 
acompanhada do detalhamento do valor unitário dos itens/serviços, onde 
já estarão incluídos os valores correspondentes aos impostos, seguros, 
fretes, transporte, tributos, taxas, contribuições fiscais e quaisquer outros 
que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o valor 
proposto para a prestação do serviço.
9.4 – o pagamento será creditado em conta corrente da coNTraTada 
junto ao Banco do Estado do Pará, até o 15° (décimo quinto) dia do mês da 
apresentação da Nota fiscal/fatura, por meio de ordem bancária, devendo 
para isto ficar explicitado o nome da agência, localidade e número da conta 
corrente em que deverá ser efetivado o crédito;
9.5 – Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida ao coNTraTado 
pelo Gestor do contrato e o pagamento ficará pendente, até que a mesma 
providencie as medidas saneadoras.
9.6 – o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação 
ou reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarre-
tar qualquer ônus adicional para o (a) coNTraTaNTE, nem deverá haver 
prejuízo da prestação do serviço pela coNTraTada.
9.7 – o (a) coNTraTaNTE reserva-se o direito de suspender o pagamento 
se a prestação dos serviços estiver em desacordo com as especificações 
constantes na ordem de serviço.
cLÁUsULa dÉciMa - da adesÃo à ata de reGistro de PreÇos
10.1. Qualquer órgão ou entidade integrante da administração Pública po-
derá utilizar a ata de registro de Preços durante sua vigência, desde que 
manifeste interesse e mediante prévia autorização do órgão gerenciador.
10.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, ob-
servadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obri-
gações presentes e futuras assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes.
10.3. o quantitativo decorrente da adesão à ata, não poderá exceder a 
100% (cinquenta por cento) por órgão ou entidade, e ao seu quíntuplo na 
totalidade, do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 
preços para os órgãos participantes, independentemente do número de 
órgãos não participantes que aderirem.
10.4. o processo de autorização de adesão à ata de registro de Preços, 
será competência do(a) Secretário(a) de Estado, que, somente autorizará 
adesões que obedeçam aos seguintes requisitos:
1. a) que exista disponibilidade do item solicitado;
2. b) que instrua o pedido através de ofício, com as informações necessá-
rias de acordo com a legislação vigente;
10.5. Para instrução do pedido de que trata a alínea “b”, além das exigên-
cias constantes para o processo de autorização de adesão deverá ainda, 
conter as seguintes informações:
1. a) número da ata e seu objeto;
2. b) quantidade contratada;
3. c) justificativa da necessidade de contratação do item solicitado;
4. d) nome, cargo, telefone e setor do responsável pelo pedido de adesão 
à ata de registro de preço, para possíveis contatos;
5. e) quantidades e itens aderidos anteriormente na referida ata;
6. f) carta de concordância do fornecedor ou prestador do serviço;
7. g) justificativa da vantajosidade;
10.6. cumpridos os requisitos formais para o processo de adesão à ata de 
registro de preços, somente após ratificação do(a) Secretário(a) de Estado, 
a administração Pública autorizará o pedido de adesão.
10.7. as solicitações deverão ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador, Se-
cretaria de Estado de cultura, através de ofício pelo endereço Secretaria de 
estado de cultura, descrito no preâmbulo desta ata de registro de preços, 
ou através do e-mail: licitacaosecultpa@gmail.com
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cLÁUsULa dÉciMa PriMeira – da FiscaLiZaÇÃo e GereNcia-
MeNto da coNtrataÇÃo
11.1. caberá ao Órgão Gerenciador, através da comissão Permanente de li-
citação, a gestão dos preços registrados, atuando como ÓrGÃo GErENcia-
DOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, verificada a adequação destes aos 
praticados pelo mercado e às necessidades demandadas pela administração;
11.2. O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrentes deste 
edital, caberão respectivamente ao Órgão Gerenciador e aos órgãos parti-
cipantes, que determinará o que for necessário para regularizar faltas ou 
defeitos, nos termos do art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e, na sua falta 
ou impedimento, pelo seu substituto legal.
11.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR nomeará um servidor qualificado para fis-
calização do cumprimento do objeto licitado, junto ao forNEcEdor rE-
GiSTrado.
11.4. Competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhar o forne-
cimento dos produtos, inclusive observância às quantidades máximas a 
serem adquiridas, rejeitar os materiais em desacordo com as especifica-
ções do edital, bem como, dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do 
fornecimento, dando ciência de tudo ao licitante adjudicado, conforme art. 
67 da lei n. 8.666/93.
11.5. Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver 
todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no edital e 
tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete 
ônus para o Estado ou modificação na contratação.
11.6. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do órgão 
gerenciador, deverão ser solicitadas formalmente pela contratada, à au-
toridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo hábil 
para a adoção de medidas convenientes.
11.7. o forNEcEdor rEGiSTrado deverá aceitar, antecipadamente, to-
dos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela 
fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, expli-
cações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar 
e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto da ata de 
registro de Preços.
11.8. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a res-
ponsabilidade única, integral e exclusiva do fornecedor contratado, no que 
concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e 
remotas perante o Estado ou perante terceiros, do mesmo modo que a 
ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual não im-
plica em corresponsabilidade do Estado ou de seus prepostos, devendo, 
ainda, o fornecedor, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao 
ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em 
suas atividades.
cLÁUsULa dÉciMa seGUNda – das PeNaLidades
12.1. Nos termos do art. 86, da Lei nº 8.666, de 1993, fica a CONTRATADA, 
em caso de atraso injustificado na execução do respectivo Contrato, sujei-
ta à multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, calculada 
sobre 1/12 do valor anual estimado do contrato, por dia e por ocorrência 
por localidade/município.
12.2. Na hipótese do item anterior, decorrido o lapso de 30 (trinta) dias, o 
órgão ou entidade coNTraTaNTE deverá manifestar-se sobre o interesse 
na continuidade da execução do contrato.
12.3. Não havendo mais interesse do órgão ou entidade coNTraTaNTE na 
execução do contrato, total ou parcialmente, em razão do descumprimen-
to, por parte da CONTRATADA de qualquer das condições avençadas, fica 
estipulada a multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor 
anual estimado do da ata de registro de Preços, nos termos do inciso ii, 
do artigo 87, da lei nº 8.666, de 1993.
12.4. o disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de outras 
penalidades a que esteja sujeita a coNTraTada, nos termos dos arts. 87 e 
88 da lei nº 8.666, de 1993, e nas disposições da lei nº 10.520, de 2002.
12.5. o valor de multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à coNTraTada.
12.5.1. Se o valor da multa for superior ao valor devido à coNTraTada, 
a diferença será cobrada administrativamente, ou judicialmente, se ne-
cessário.
12.6. Essas penalidades poderão ser relevadas ou atenuadas pela autori-
dade competente, aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão 
de circunstâncias fundamentadas em fatos reais devidamente comprova-
dos.
cLÁUsULa dÉciMa terceira – das disPosiÇÕes Gerais
13.1. independentemente de sua transcrição, o edital e seus anexos, prin-
cipalmente a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilita-
ção apresentados pelo forNEcEdor rEGiSTrado no pregão farão parte 
desta ata de registro de Preços.
13.2. aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da 
lei n.º 10.520/2002, do decreto federal n.º 7.982/13 e da lei 8.666/93, e 
demais normas aplicáveis a espécie.

13.2.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
1. a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 
intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de registro de 
Preços;
2. b) é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente 
registro para qualquer operação financeira.
cLÁUsULa dÉciMa QUarta – do Foro
14.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente ata 
de registro de Preços será competente o foro da comarca de Belém/Pa.
E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado, foi la-
vrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada conforme, 
é assinada em 02 (duas) vias de igual teor e forma, contendo 10 (dez) 
folhas, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo 
nomeadas, tendo sido arquivada uma via no departamento de licitação.
Belém (Pa), 21 de julho de 2021.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura
Vr3 EirEli
cNPJ sob o nº 12.507.345/0001-15

aNeXo da ata de reGistro de PreÇos Nº 006/2021
reLaÇÃo de iteNs reGistrados

Este documento é parte integrante da ata de registro de Preços, celebrada 
entre a Secretaria de Estado de cultura e a Empresa cujos preços estão a 
seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PrE-
GÃo ElETrÔNico SrP Nº 001/2021/SEcUlT.
 

iTEM dEScriÇÃo UNid QUaNT.
Vr. UNiT. r$

(loc. + 
M.oBra)

Vr ToTal r$
(loc. + 
M.oBra)

EMPrESa 
rEGiSTrada

 Preço por locação  diária      

3.

BaNHEiro QUÍMico: em polietileno 
expandido, tipo Standard, nas dimensões 
de 1,10m x 1,20m x 2,30m de altura, com 
tratamento de resíduos através de produto 
químico, com manutenção, limpeza e higie-

nização através de sistema a vácuo.

 diária 3610 110,00 397.100,00 Vr3 EirEli

 Preço por locação  diária      

27. caiXa iSoTÉrMica 160 litros - Gabinete 
externo e interno manufaturado em isopor  diária 1360 50,00 68.000,00 Vr3 EirEli

ToTal - (Somatório do Valor Total dos Serviços)   r$ 465.100,00

Belém (Pa), 21 de julho de 2021.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura
Vr3 EirEli
cNPJ sob o nº 12.507.345/0001-15

Protocolo: 687930
coNtrato de cessÃo oNerosa

cEdENTE: companhia das docas do Pará - cdP
cESSioNário: Estado do Pará, 
iNTErVENiENTE: Secretaria de Estado de cultura - SEcUlT.
oBJETo: cessão de uso onerosa, visando à revitalização da àrea perten-
cente à cedente, que passa a ser denominada ProJETo BElÉM - PorTo 
fUTUro - 2ª ETaPa, medindo 46.504,50 m², conforme descrito na Planta 
Baixa que passa a integrar este instrumento, a ser administrada pela sua 
interveniente.
ViGÊNcia: 20 (vinte) anos, contados da assinatura do ato.
rEMUNEraÇÃo da cESSÃo: r$ 115.195.689,00 (cento e quinze milhões e 
cento e noventa e cinco mil e seiscentos e oitenta e nove reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 03 de agosto de 2021.
PElo cEdENTE: Eduardo Henrique Pinto Bezerra
PElo cESSioNário: Helder Zahluth Barbalho
PEla iNTErVENiENTE: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 687812
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FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 594 de 03 de aGosto 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 
2021/514279,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “EM caSa 
MÚSica NÃo Para” referente à iN 046/2021 - fcP, fiscal Titular o servi-
dor MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Tec. 
Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic e como fiscal Substituto 
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: 687927
Portaria Nº 595 de 03 de aGosto 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 
2021/695001.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “Balada 
rocK”, referente à iN 227/2021 - fcP, fiscal Titular a servidora JUliaNa 
oliVEira SiNiMBÚ dE liMa, matrícula nº: 5959621/1 cargo: GErENTE, 
Setor/local de Trabalho: dic e como fiscal Substituto o servidor HUGo 
BiSPo SaNToS do NaSciMENTo, matrícula nº: 57201059/1 cargo: assis-
tente 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: 687964
Portaria Nº 596 de 03 de aGosto 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 
2021/513839,
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MarcaN-
do PrESENÇa MUSical” referente à iN 040/2021 - fcP, 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 o servidor MarcElo doS SaNToS carMo, matrí-
cula 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: 687992

.

.

errata
.

erratas das Portarias, as quais concederam licenças prêmio 
ao servidor alEXaNdrE roBErTo SiQUEira da SilVa, matrícula nº 
57215744/ 1, cargo de Técnico em Gestão cultural.
Portaria Nº 344 de 05 de outubro de 2016, publicada no diário ofi-
cial Nº 33.227 de 06 de outubro de 2016,
onde se lê:
..., correspondente ao triênio 29/06/2012 a 28/06/2015.
Leia-se:
..., correspondente ao triênio 02/04/2012 a 01/04//2015.
Portaria Nº 484 de 02 de outubro de 2017, publicada no diário ofi-
cial Nº 33.471 de 03 de outubro de 2017.
onde se lê:
..., correspondente ao triênio 29/06/2012 a 28/06/2015.
Leia-se:
..., correspondente ao triênio 02/04/2012 a 01/04//2015.

Portaria Nº 587 de 24 de outubro de 2019, publicada no diário ofi-
cial Nº 34.022 de 29 de outubro de 2019.
onde se lê:
..., corespondente ao triênio 29/06/2015 a 28/06/2018.
Leia-se:
..., correspondente ao triênio 02/04/2015 a 01/04//2018.
Portaria Nº 765 de 26 de novembro de 2019, publicada no diário 
oficial Nº 34.044 de 27 de novembro de 2019.
onde se lê:
..., correspondente ao triênio 29/06/2015 a 28/06/2018.
Leia-se:
..., correspondente ao triênio 02/04/2015 a 01/04//2018.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 687630

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 3º
contrato: 032/2019
Processo: 2019/332530
objeto: Prorrogação da Vigência contratual por mais 12 (doze) meses, 
fundamentada no art. 57, inciso ii da lei federal 8.666/93
Valor Mensal Estimado: r$ 47.154,18
Valor Global Estimado: r$ 565.850,16
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 13.122.1297.8338; Plano 
interno: 412.000.8338c; Natureza de despesa: 339039; fonte de recur-
so: 0101
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, inscrita 
no cNPJ: 14.662.886/0001-43, situada à avenida Gentil Bittencourt, nº 
650, Bairro: Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: ccM coMErcio aTacadiSTa dE MaQUiNaS E EQUiPaMEN-
ToS ElETricoS E dE rEfriGEraÇÃo E SErViÇoS lTda EPP, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 83.890.137/0001-96
Vigência: 09/08/2021 à 09/08/2022
data de assinatura: 03/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 687719

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 227/2021
PaE: 2021/695001
objeto: ProJETo “Balada rocK”, no qual os artistas: laYSE E oS SiNcE-
roS, aMor PlEBEU, MorE fYaH, caio dE TolEdo, cEZar E oS caraS, 
ToMarocK, SUaVEMENTE SoUNd, PaQUETá, HÍBrida, TrilHa colaTE-
ral E SoNora, se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de 
vídeos em 06/08/2021, das 10h às 20h no Município de Belém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 331/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEf404963; 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:  PaTY EVENToS, inscrita no cNPJ 30.374.683/0001-08.
Valor Total: r$ 88.000,00
data: 03/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 227/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 227/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 03/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 687963

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 593 - cGP de 03 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas coNSidEraNdo, o disposto nos art. 74, § 2º da lei 
n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994; rESolVE:
1 - coNcEdEr fÉriaS aos servidores abaixo relacionados:

MaTricUla NoME carGo PErÍodo 
aQUiSiTiVo

PErÍodo 
dE GoZo

54197666/ 2 alaM JoSE da SilVa liMa TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

21/07/2020 a 
20/07/2021

09/09/2021 a 
08/10/2021

5892287/ 1 carla roSEd MoraES dE criSTo TEcNico dE adMiNiSTra-
cao E fiNaNcaS

23/08/2020 a 
22/08/2021

08/09/02021 a 
07/10/2021

57210818/ 2 ElaiNE roBErTa BarBoSa E SilVa aUXiliar oPEracioNal 25/05/2019 a 
24/05/2020

02/08/2021 a 
31/08/2021
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5888393/ 1 fraNciNildES diaS dE liMa TEcNico EM adMiNiSTra-
cao E fiNaNcaS

15/03/2019 a 
14/03/2020

15/09/2021 a 
14/10/2021

57216213/ 3 iUrY lEoNardo aQUiNo doS aNJoS TEcNico EM adMiNiSTra-
cao E fiNaNcaS

02/12/2019 a 
01/12/2020

01/09/2021 a 
30/09/2021

5899741/ 1 JoNHY SilVESTrE coElHo dE MElo aUXiliar oPEracioNal 22/05/2020 a 
21/05/2021

01/09/2021 a 
30/09/2021

57193510/ 1 Maria daS GracaS coiMBra BraSil TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

01/02/2020 a 
31/01/2021

27/09/2021 a 
26/10/2021

10413/ 1 Maria do Socorro dE SoUSa 
HENriQUES BiBlioTEcoNoMiSTa 01/10/2019 a 

30/09/2020
09/09/2021 a 
08/10/2021

57203413/ 1 PaTricia dE faTiMa doS SaNToS 
fErrEira

aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

04/09/2020 a 
03/09/2021

09/09/2021 a 
08/10/2021

57207483/ 1 PaTricia do Socorro GoMES 
SarUBBi

aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

03/11/2019 a 
03/11/2020

01/09/2021 a 
30/09/2021

5899706/ 1 PEdro HENriQUE cardoSo BraZ coordENador 25/05/2020 a 
24/05/2021

01/09/2021 a 
30/09/2021

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP.

Protocolo: 687866

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 591 de 02 de aGosto de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 72, inciso iii, da lei no. 5810, de 24 
de janeiro de 1994;
rESolVE:
i – forMaliZar o afastamento da servidora riTa dE caSSia fErrEira 
GUiMaraES, ocupante do cargo de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, matrí-
cula nº 715468/ 1, lotada na coordENadoria da BiBlioTEca PUBlica 
arTHUr ViaNNa, pelo período de 08 (oito) dias, de 22/07 a 29/07/2021, 
decorrente do falecimento de seu irmão, conforme certidão de óbito nº 06
5656.01.55.2021.4.00443.158.0174096.01.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 687689
Portaria Nº 585 – cGP/FcP de 29 de JULHo de 2021.
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas coNSidEraNdo, E-mail do Gabinete da presidên-
cia de 07/07/2021 coNSidEraNdo, o processo 2021/780341 P.a.E de 
15/07/2021.
rESolVE:
I – CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% 
(sessenta por cento) para o servidor fErNaNdo ErNESTo MElo dE frEi-
TaS coSTa, matrícula nº 30660/ 1, cargo efetivo de SoNoPlaSTa rEf. 
XXV, a contar de 01/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 687862

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

Portaria
.

Portaria N°. 079/2021 - FcG de 03.08.2021
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 2021/827303;
rESolVE:
EXoNErar a pedido SÉrGio raiol doS rEiS – Secretário de diretoria 
GEP-daS-011.1 desta fundação, a partir de 01.08.2021.
NoMEar ScHEila liMa dE SoUSa - Secretária de diretoria GEP-
daS-011.1, a contar de 01.08.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo-Superintendente da fcG

Protocolo: 687901

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 545 de 03 de agosto de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/808160/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado;1 ( uma diária complementar ), que se 
deslocou para o município de altamira no período de 25 a 28 de Julho de 
2021 e se fez necessário permanecer até o dia 29 de julho de 2021, para 
conduzir a equipe que efetuou cobertura jornalística.
NoME: Maurício Santos Monteiro
MaTrÍcUla: 5957659
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 546 de 03 de agosto de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/808201/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado;1 ( uma diária complementar ), que se 
deslocou para o município de altamira no período de 25 a 28 de Julho de 
2021 e se fez necessário permanecer até o dia 29 de julho de 2021, para 
conduzir a equipe que efetuou cobertura jornalística.
NoME: Wanderil do rosário de Souza Maia
MaTrÍcUla: 5953109
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 687834
Portaria Nº 544 de 02 agosto de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/833880/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará para 
o município de inhangapi no dia 03 de agosto de 2021, para conduzir equi-
pe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: Paulo roberto de Souza costa
MaTrÍcUla: 57230565
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 543 de 02 agosto de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/834152/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará para 
o município de inhangapi no dia 03 de agosto de 2021, para conduzir equi-
pe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: Maurício Santos Monteiro
MaTrÍcUla: 5957659
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 687794

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria de redes. Nº1.147/2021-GaB/siNd. 
Belém, 03 de agosto 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 Memo. nº 1.091/2021-GaB/SiNd, de 
02/08/2021, lavrado pela comissão Sindicante, instaurada nos termos 
da PorTaria Nº 168/2017-GaB/SiNd de 08/11/2017, publicada no 
doE, edição nº 33.495 de 10/11/2017, prorrogada pela PorTaria Nº 
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01/2018-GaB/SiNd de 02/01/2018, publicada no doE, edição nº 33.529 
de 03/01/2018;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº1.148/2021-GaB/siNd. 
Belém, 03 de agosto 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 Memo. nº 1.093/2021-GaB/SiNd, de 
02/08/2021, lavrado pela comissão Sindicante, instaurada nos termos 
da PorTaria Nº 32/2018-GaB/SiNd de 13/04/2018, publicada no doE, 
edição nº 33.598 de 16/04/2018, prorrogada pela PorTaria Nº 52/2018-
GaB/SiNd de 15/06/2018, publicada no doE, edição nº 33.639 de 
18/06/2018;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº1.149/2021-GaB/siNd. 
Belém, 03 de agosto 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 Memo. nº 1.104/2021-GaB/SiNd, de 
02/08/2021, lavrado pela comissão Sindicante, instaurada nos termos 
da PorTaria Nº 46/2019-GaB/SiNd de 10/09/2019, publicada no doE, 
edição nº 33.978 de 12/09/2019, prorrogada pela PorTaria Nº 48/2019-
GaB/SiNd de 23/10/2019, publicada no doE, edição nº 34.018 de 
24/10/2019;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº1.150/2021-GaB/siNd. 
Belém, 03 de agosto 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 Memo. nº 1.108/2021-GaB/SiNd, de 
02/08/2021, lavrado pela comissão Sindicante, instaurada nos termos 
da PorTaria Nº 38/2020-GaB/SiNd de 03/09/2020, publicada no doE, 
edição nº 34.340 de 10/09/2020, prorrogada pela PorTaria Nº 38/2021-
GaB/SiNd de 14/01/2021, publicada no doE, edição nº 34.461 de 
15/01/2021;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 688043

Portaria de redes. Nº 1.151/2021-GaB/Pad.  
Belém, 03 de agosto 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 1.107/2021-NdE/SEdUc, 
de 02/08/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 239/2019-GaB/Pad de 
16/10/2019, publicada no doE n° 34.014 de 18/10/2019, prorrogado pela 
PorTaria Nº 350/2019-GaB/Pad de 27/12/2019, publicada no doE nº 
34.076 de 30/12/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
1. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 688049

.

.

errata
.

errata a PUBLicaÇÃo do coNtrato Nº 286/2017
Publicado no Diário Oficial n° 34.657 do dia 03 de agosto de 2021
onde se lê: “dEciMo TErMo adiTiVo ao coNTraTo Nº 286/2017”
Leia-se: “dEciMo SEGUNdo TErMo adiTiVo ao coNTraTo 
Nº 286/2017”
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-S E cUMPra-SE
Belém, 03 de agosto de 2021.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 687665

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
747/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM coNEGo lEiTao
MUNicÍPio: caSTaNHal
cPf: 57442894291
NoME: laErTY aNTUNES carNEiro da SilVa
MaTrÍcUla: 5834473
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.290,50 / SErViÇo - r$ 2.290,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
748/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf MaGalHaES BaraTa SEdE
MUNicÍPio: SaNTa Maria do Para
cPf: 66159547291
NoME: lEidiaNE MacHado dE liMa
MaTrÍcUla: 57208121
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 684,00 / SErViÇo - r$ 684,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
749/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf JUPiTEr Maia
MUNicÍPio: cUrUca
cPf: 26831244220
NoME: clEa Maria lEal coiMBra
MaTrÍcUla: 6011403
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 339,00 / SErViÇo - r$ 339,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
750/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
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carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Joao BoTElHo dE SoUZa
MUNicÍPio: SaNTa Maria do Para
cPf: 64505464253
NoME: adiElSoN BarroSo dE SoUSa
MaTrÍcUla: 57208415
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 709,50 / SErViÇo - r$ 709,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
751/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf dr arMaNdo corrEa
MUNicÍPio: SaNTa Maria do Para
cPf: 42306515204
NoME: EliZaBETH BorGES da SilVa
MaTrÍcUla: 5271088
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 253,50 / SErViÇo - r$ 253,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
752/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf cidadE dE doM BoSco
MUNicÍPio: caSTaNHal
cPf: 17120063200
NoME: MiriaM rodriGUES BarBoSa da SilVa
MaTrÍcUla: 673390
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 718,50 / SErViÇo - r$ 718,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
753/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf aUGUSTo raMoS PiNHEiroS
MUNicÍPio: TErra alTa
cPf: 69803544268
NoME: aNToNio PErEira daS NEVES filHo
MaTrÍcUla: 57203027
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 750,00 / SErViÇo - r$ 750,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
754/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf aBEl oVidio dE caMPoS
MUNicÍPio: cUrUca
cPf: 67596207200
NoME: roBErTo GoNcalVES da coSTa
MaTrÍcUla: 57196506
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 328,50 / SErViÇo - r$ 328,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
755/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EETEPa oriXiMiNa
MUNicÍPio: oriXiMiNa
cPf: 24344516249
NoME: SiNaMor Maria GoMES dE fiGUEirEdo
MaTrÍcUla: 6006450
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 604,50 / SErViÇo - r$ 604,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
756/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM SoraYa MarQUES cHaYB
MUNicÍPio: cUrUa
cPf: 33885427249
NoME: Valci loPES da coSTa
MaTrÍcUla: 5890160
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica

Valor: coNSUMo - r$ 1.371,00 / SErViÇo - r$ 1.371,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
757/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM ProfESSor MaUricio HaMoY 
- aNEXo i
MUNicÍPio: oBidoS
cPf: 45794146249
NoME: daNiEl MENEZES BENTES
MaTrÍcUla: 54183294
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 223,50 / SErViÇo - r$ 223,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
758/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM ProfESSor MaUricio HaMoY
MUNicÍPio: oBidoS
cPf: 45794146249
NoME: daNiEl MENEZES BENTES
MaTrÍcUla: 54183294
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.306,50 / SErViÇo - r$ 1.306,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
759/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dr alMir GaBriEl
MUNicÍPio: oriXiMiNa
cPf: 33532141272
NoME: alBErTo JorGE ViNENTE dE alMEida
MaTrÍcUla: 5538645
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.092,50 / SErViÇo - r$ 2.092,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
760/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM EMaNUEl SalGado ViEira
MUNicÍPio: JUrUTi
cPf: 80569277272
NoME: Maria lUZia aViNTE da SilVa
MaTrÍcUla: 5899916
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.353,50 / SErViÇo - r$ 2.353,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
761/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM MUrUMUrU - aNEXo i
MUNicÍPio: MoNTE alEGrE
cPf: 38797496200
NoME: aNdrEa dE JESUS liNS oliVEira
MaTrÍcUla: 5716225
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.288,50 / SErViÇo - r$ 1.288,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
762/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM KM 11
MUNicÍPio: MoNTE alEGrE
cPf: 38797496200
NoME: aNdrEa dE JESUS liNS oliVEira
MaTrÍcUla: 5716225
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,66 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
763/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
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carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM frEi coNSTaNcio
MUNicÍPio: alMEiriM
cPf: 57952280287
NoME: EliaS GoNcalVES loBaTo
MaTrÍcUla: 57208374
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.728,00 / SErViÇo - r$ 1.728,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
764/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM fraNciSco NoBrE dE alMEida- 
aNEXo
MUNicÍPio: MoNTE alEGrE
cPf: 38797496200
NoME: aNdrEa dE JESUS liNS oliVEira
MaTrÍcUla: 5716225
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 418,50 / SErViÇo - r$ 418,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
765/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM c PrESidENTE fErNaNdo HEN-
riQUE
MUNicÍPio: MoNTE alEGrE
cPf: 23227583291
NoME: roSaNGEla riBEiro dE aViZ do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 5716837
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 589,50 / SErViÇo - r$ 589,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
766/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM rio TaPaJoS aNEXo i
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 38818264249
NoME: MariSE doS SaNToS ScHNEidEr
MaTrÍcUla: 54181166
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 231,00 / SErViÇo - r$ 231,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
767/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM MadrE iMacUlada -aNEXo i
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 59652233234
NoME: JardiSSoN lUiZ rocHa da SilVa
MaTrÍcUla: 57194568
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 247,50 / SErViÇo - r$ 247,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
768/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM JUlia G PaSSariNHo - aNEXo ii
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 47252324249
NoME: JoSE dE alENcar GodiNHo GUiMaraES
MaTrÍcUla: 57208433
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 495,00 / SErViÇo - r$ 495,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
769/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM doM TiaGo rYaN - aNEXo
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 60561360278
NoME: ENio ViaNa dE VaScoNcEloS
MaTrÍcUla: 57208432

foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 327,00 / SErViÇo - r$ 327,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
770/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Sao raiMUNdo NoNaTo
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 62867164249
NoME: JoEliTa dE caSTro fErrEira
MaTrÍcUla: 57210480
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.321,50 / SErViÇo - r$ 1.321,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
771/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM rio TaPaJoS
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 51846330220
NoME: HErBErT JUNior rEBElo rEGo
MaTrÍcUla: 54194724
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.143,50 / SErViÇo - r$ 2.143,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
772/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof TErEZiNHa dE JESUS ro-
driGUES
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 33849250253
NoME: SidNEY aUGUSTo MaToS dE MEdEiroS
MaTrÍcUla: 5771978
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 864,00 / SErViÇo - r$ 864,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
773/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof alUiSio loPES MarTiNS
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 60868481220
NoME: GESiNEY dE MElo ViEira
MaTrÍcUla: 5845270
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.687,50 / SErViÇo - r$ 1.687,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
774/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM NoSSa SENHora dE GUada-
lUPE
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 57728208268
NoME: PaTricia HElENa fErrEira Moda
MaTrÍcUla: 5782910
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 589,50 / SErViÇo - r$ 589,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
775/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM MadrE iMacUlada
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 59652233234
NoME: JardiSSoN lUiZ rocHa da SilVa
MaTrÍcUla: 57194568
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.633,50 / SErViÇo - r$ 1.633,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
776/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM GoV fErNaNdo GUilHoN
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 44941030206
NoME: EliENai da SilVa ValE
MaTrÍcUla: 5900085
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.534,50 / SErViÇo - r$ 1.534,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
777/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Barao do TaPaJoS
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 32372108204
NoME: EliENai SoUSa da SilVa BaTiSTa
MaTrÍcUla: 57210934
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 592,50 / SErViÇo - r$ 592,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
778/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da cENTro dE EdUcacao dE JoVENS E 
adUlToS cEEJa SaNTarEM
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 20644868287
NoME: ENY criSTiNa PirES fErNaNdES
MaTrÍcUla: 272965
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 5.333,34 / SErViÇo - r$ 5.333,33
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
779/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof SaloME carValHo
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 49056549200
NoME: MaGNo rodriGUES BarroS
MaTrÍcUla: 5822548
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 211,50 / SErViÇo - r$ 211,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
780/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Macario daNTaS SEdE
MUNicÍPio: Sao GEraldo do araGUaia
cPf: 69137803204
NoME: aNiTa da crUZ SilVa oliVEira
MaTrÍcUla: 54182916
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 825,00 / SErViÇo - r$ 825,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
781/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM lENilSoN lUiZ MiraNda
MUNicÍPio: Sao GEraldo do araGUaia
cPf: 55806805115
NoME: liBaNa da crUZ SilVa
MaTrÍcUla: 5902679
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 511,50 / SErViÇo - r$ 511,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
782/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM irMa THEodora
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 27003582368

NoME: EdiNalVa coElHo PErEira araUJo
MaTrÍcUla: 5228298
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 514,50 / SErViÇo - r$ 514,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
783/2021
 PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM alBErTiNa BarrEiroS
MUNicÍPio: iTUPiraNGa
cPf: 56832230249
NoME: KEila cHarlES carValHo GUiMaraES
MaTrÍcUla: 5641721
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.858,50 / SErViÇo - r$ 1.858,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
784/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf BraSil TroPical
MUNicÍPio: iTUPiraNGa
cPf: 34284435787
NoME: SEBaSTiao ricardo raPoSo BoNZi
MaTrÍcUla: 3171116
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 588,00 / SErViÇo - r$ 588,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
785/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa dalila afoNSo cUNHa
MUNicÍPio: iGaraPE-Miri
cPf: 6344160225
NoME: lUiZ oTaVio alMEida dE carValHo
MaTrÍcUla: 204617
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.143,50 / SErViÇo - r$ 2.143,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
786/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM EriBErTo JaSPEr
MUNicÍPio: TailaNdia
cPf: 65892283100
NoME: ValdENia da SilVa BoiBa
MaTrÍcUla: 55587077
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 952,50 / SErViÇo - r$ 952,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
787/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dElciMar alVES da SilVa
MUNicÍPio: TailaNdia
cPf: 23668806268
NoME: ErNaNi cESar daNTaS dE SoUSa
MaTrÍcUla: 5810337
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.806,00 / SErViÇo - r$ 1.806,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
788/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM aNToNio dE oliVEira Gordo
MUNicÍPio: MoJU
cPf: 43184081249
NoME: MarilEidE NUNES BraZ
MaTrÍcUla: 57192888
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 684,00 / SErViÇo - r$ 684,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
789/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEif NoSSa SENHora dE NaZarE
MUNicÍPio: BarcarENa
cPf: 35578521215
NoME: MarilENE SaNTaNa rodriGUES
MaTrÍcUla: 57208325
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,66 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
790/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf NoSSa SENHora da PaZ ii - aNE-
Xo
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 23607653291
NoME: Joao fraNciSco SoUSa da SilVa
MaTrÍcUla: 55586716
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 184,50 / SErViÇo - r$ 184,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
791/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof lEoNardo NEGrao dE 
SoUSa - aNEXo
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 73942057204
NoME: daNiEl fErrEira da coSTa
MaTrÍcUla: 5906103
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,66 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
792/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof carMEM cardoSo fEr-
rEira
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 74941330200
NoME: Maria EliZETE dE SoUSa MiraNda
MaTrÍcUla: 57210308
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 732,00 / SErViÇo - r$ 732,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
793/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof BErNardiNo PErEira dE 
BarroS
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 59579811253
NoME: lUiZ NaZarENo NErY fEliX
MaTrÍcUla: 57203577
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.633,50 / SErViÇo - r$ 1.633,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
794/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof BENViNda dE araUJo 
PoNTES
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 33323640225
NoME: MaNoEl MacaliNo NUNES dE SoUZa
MaTrÍcUla: 5671035
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.677,00 / SErViÇo - r$ 2.677,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
795/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM PrESidENTE dUTra
MUNicÍPio: BarcarENa
cPf: 24325465200
NoME: Maria STElla dE carValHo MEGUiNS
MaTrÍcUla: 57209462
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.318,50 / SErViÇo - r$ 1.318,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
796/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM JoSE Maria dE MoraES
MUNicÍPio: BarcarENa
cPf: 26481138272
NoME: carloS roBErTo da SilVa craVo
MaTrÍcUla: 57208281
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.418,50 / SErViÇo - r$ 1.418,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
797/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM irMa STElla Maria
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 67746713220
NoME: GraciETE fErrEira coSTa
MaTrÍcUla: 5901614
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.311,00 / SErViÇo - r$ 1.311,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
798/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM do caMPo ProfESSora BENE-
diTa liMa araUJo
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 64694232215
NoME: aNToNio flaVio da coSTa alBUQUErQUE
MaTrÍcUla: 54188329
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.048,50 / SErViÇo - r$ 1.048,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
799/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM criSTo rEdENTor
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 65554493220
NoME: Maria ESTEr VaScoNcEloS GoNcalVES
MaTrÍcUla: 5901742
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.261,50 / SErViÇo - r$ 1.261,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
800/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM acY dE JESUS BarroS PErEira 
- Vila Sao fraNciSco
MUNicÍPio: BarcarENa
cPf: 63783428220
NoME: roSiaNE MicHElE MoNTEiro frEiTaS
MaTrÍcUla: 5898333
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.074,00 / SErViÇo - r$ 1.074,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
801/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf BaTiSTa caMPoS
MUNicÍPio: BarcarENa



74  diário oficial Nº 34.658 Quarta-feira, 04 DE AGOSTO DE 2021

cPf: 66056560244
NoME: ValEria da SilVa BriTo
MaTrÍcUla: 57231258
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,66 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
802/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da aNEXo da EEEfM BENViNda dE araU-
Jo PoNTES
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 33323640225
NoME: MaNoEl MacaliNo NUNES dE SoUZa
MaTrÍcUla: 5671035
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 4.363,50 / SErViÇo - r$ 4.363,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
803/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM fraNciSca NoGUEira da coSTa 
raMoS aNEXo iii
MUNicÍPio: Baiao
cPf: 22836020253
NoME: cloVES NaZarE PiMENTEl
MaTrÍcUla: 5629900
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.240,50 / SErViÇo - r$ 1.240,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
804/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM fraNciSca NoGUEira da coSTa 
raMoS
MUNicÍPio: Baiao
cPf: 74345370272
NoME: adriaNE ViEira NoGUEira
MaTrÍcUla: 57175915
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.488,00 / SErViÇo - r$ 1.488,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
805/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf PaTaliNo
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 62330446268
NoME: GilMara carla BarBoSa da SilVa
MaTrÍcUla: 57210119
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 625,50 / SErViÇo - r$ 625,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
806/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Mario QUEiroZ do roSario
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 20675259215
NoME: Maria do Socorro GoMES dE liMa
MaTrÍcUla: 5900713
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.690,50 / SErViÇo - r$ 1.690,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
807/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Marilda fiGUEirEdo NUNES
MUNicÍPio: TracUaTEUa
cPf: 77253515234
NoME: aMaNda diaS corrEa
MaTrÍcUla: 57209403
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica

Valor: coNSUMo - r$ 694,50 / SErViÇo - r$ 694,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
808/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf EXTErNaTo SaNTo aNToNio
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 49043455253
NoME: roSaNa raMoS liMa
MaTrÍcUla: 5740304
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,66 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
809/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da NTE - rEdENcao
MUNicÍPio: rEdENcao
cPf: 23534907272
NoME: EriMUNda loiola ViEira
MaTrÍcUla: 5812542
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 650,00 / SErViÇo - r$ 650,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
810/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da NTE i - BElEM
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 37876376215
NoME: roSiSTEla PErEira dE oliVEira
MaTrÍcUla: 54180539
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 716,66 / SErViÇo - r$ 716,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
811/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da NTE - BraGaNca
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 02734946785
NoME: carloS roBErTo aMoriM da SilVa
MaTrÍcUla: 5838690
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 650,00 / SErViÇo - r$ 650,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 687626
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
627/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM SaNTa Maria dE BElEM
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 5621712234
NoME: fraNciSca dE aSSiS doS SaNToS GoNcalVES
MaTrÍcUla: 242632
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.512,00 / SErViÇo - r$ 1.512,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
628/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM rUi BarBoSa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 22798471249
NoME: PaUlo aNdrE aNTUNES dE caSTro
MaTrÍcUla: 5456240
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 312,00 / SErViÇo - r$ 312,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
629/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
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carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Profa Placidia cardoSo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 17711860200
NoME: riTa dE caSSia coSTa GoNcalVES
MaTrÍcUla: 5616832
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 528,00 / SErViÇo - r$ 528,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
630/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM PadrE BENEdiTo cHaVES
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 61661201253
NoME: daYSE TaTiaNE MiraNda PaSTaNa
MaTrÍcUla: 57208673
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 978,00 / SErViÇo - r$ 978,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
631/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da colEGio ESTadUal PaES dE carVa-
lHo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 29919436291
NoME: EdMar PirES dE HolaNda
MaTrÍcUla: 5268435
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.188,50 / SErViÇo - r$ 2.188,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
632/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEif Profa ESTHEr BaNdEira Go-
MES
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 41068815272
NoME: Marcia SiaNE da SilVa coTa
MaTrÍcUla: 57202572
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.074,00 / SErViÇo - r$ 1.074,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
633/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Profa roSaliNa alVarES SilVa 
crUZ
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 63425874268
NoME: oSMariNa ViaNa SaNToS SilVa
MaTrÍcUla: 57216330
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.254,00 / SErViÇo - r$ 1.254,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
634/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof rENaTo PiNHEiro coN-
dUrU
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 25090356220
NoME: aliETE criSTiNa MoNTEiro SilVa dE oliVEira
MaTrÍcUla: 468240
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.222,50 / SErViÇo - r$ 1.222,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
635/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM JoNaTHaS PoNTES aTHiaS
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 29836379215
NoME: Hilda araUJo TaVarES

MaTrÍcUla: 5317894
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 813,00 / SErViÇo - r$ 813,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
636/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM doM PEdro i
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 30189314249
NoME: WaldElicE fUrTado fErrEira
MaTrÍcUla: 5086540
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.819,50 / SErViÇo - r$ 1.819,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
637/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Boca do acrE
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 42680069234
NoME: ElZa Maria BaTiSTa
MaTrÍcUla: 57233950
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 225,00 / SErViÇo - r$ 225,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
638/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM THiaGo GoNcalVES dE SoUZa
MUNicÍPio: TUcUMa
cPf: 93539924000
NoME: clEUZa TErEZiNHa laViNiKi
MaTrÍcUla: 5847290
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 612,00 / SErViÇo - r$ 612,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
639/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PEdro riBEiro MoTa
MUNicÍPio: XiNGUara
cPf: 80017118115
NoME: iVaNi da SilVa alVES
MaTrÍcUla: 5820979
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 607,50 / SErViÇo - r$ 607,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
640/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dr roMildo VEloSo E SilVa 
aNEXo i
MUNicÍPio: oUrilaNdia do NorTE
cPf: 51323303200
NoME: daNiEl fErNaNdES carNEiro
MaTrÍcUla: 54192960
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 381,00 / SErViÇo - r$ 381,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
641/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dr roMildo VEloSo E SilVa
MUNicÍPio: oUrilaNdia do NorTE
cPf: 29323045268
NoME: arlENE dE oliVEira rEiS
MaTrÍcUla: 57195206
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.464,00 / SErViÇo - r$ 1.464,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
642/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM doM lUiZ dE MoUra PalHa
MUNicÍPio: XiNGUara
cPf: 34146164249
NoME: JoSE alaErcio GoMES NETo
MaTrÍcUla: 5844363
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.414,50 / SErViÇo - r$ 1.414,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
643/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM carMiNa GoMES
MUNicÍPio: Sao fEliX do XiNGU
cPf: 71038590191
NoME: adriaNa MENdES coSTa
MaTrÍcUla: 57215360
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.807,50 / SErViÇo - r$ 1.807,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
644/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EE doM lUiZ dE MoUra PalHa -aNEXo 
iii
MUNicÍPio: XiNGUara
cPf: 34146164249
NoME: JoSE alaErcio GoMES NETo
MaTrÍcUla: 5844363
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 249,00 / SErViÇo - r$ 249,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
645/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM JaNElaS Para o MUNdo
MUNicÍPio: ParaUaPEBaS
cPf: 53734750687
NoME: faTiMa GUiMaraES fraNco liMa
MaTrÍcUla: 57209054
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.182,50 / SErViÇo - r$ 2.182,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
646/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM GEN EUclYdES fiGUEirEdo
MUNicÍPio: ParaUaPEBaS
cPf: 38728419200
NoME: arao MarQUES da SilVa
MaTrÍcUla: 57222709
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.917,00 / SErViÇo - r$ 1.917,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
647/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM carloS HENriQUE
MUNicÍPio: ParaUaPEBaS
cPf: 66037735204
NoME: NorMa dE SoUSa SilVa
MaTrÍcUla: 5902829
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 310,50 / SErViÇo - r$ 310,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
648/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof NElSoN doS PraZErES 
HENriQUE
MUNicÍPio: caNaa doS caraJaS
cPf: 64324273200

NoME: fErNaNda Maria PErEira dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57210419
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.094,00 / SErViÇo - r$ 2.094,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
649/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EETEPa SalVaTErra
MUNicÍPio: SalVaTErra
cPf: 63068605253
NoME: GiSElE rEiS aBdoN
MaTrÍcUla: 57206467
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.045,50 / SErViÇo - r$ 1.045,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
650/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM SaloMao MaToS
MUNicÍPio: SalVaTErra
cPf: 33438250268
NoME: clErES dE faTiMa da SilVa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5901038
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 853,50 / SErViÇo - r$ 853,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
651/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof Edda dE SoUSa GoNcal-
VES
MUNicÍPio: SoUrE
cPf: 44283806234
NoME: riTa SHEila raiol SoUSa BarBoSa MarTiNS
MaTrÍcUla: 5900180
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.362,00 / SErViÇo - r$ 1.362,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
652/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dr SErGio MoTa-SEdE
MUNicÍPio: MUaNa
cPf: 67049974234
NoME: lUaNa lUcia dE MoUra PErEira
MaTrÍcUla: 57233939
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.505,00 / SErViÇo - r$ 2.505,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
653/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM UMariZal
MUNicÍPio: cacHoEira do arari
cPf: 72565535287
NoME: GioVaNNi BriTo alaMar
MaTrÍcUla: 54181084
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 226,50 / SErViÇo - r$ 226,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
654/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM rETiro GraNdE
MUNicÍPio: cacHoEira do arari
cPf: 476807255
NoME: arTHUr da SilVa TaVarES
MaTrÍcUla: 5913496
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 871,50 / SErViÇo - r$ 871,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
655/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM JoSE rodriGUES ViaNa
MUNicÍPio: cacHoEira do arari
cPf: 36714577249
NoME: MaX BarBoSa GoMES
MaTrÍcUla: 54187178
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 528,00 / SErViÇo - r$ 528,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
656/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM dra ESTEr MoUTa SEdE
MUNicÍPio: PoNTa dE PEdraS
cPf: 47706767272
NoME: VaNdira rodriGUES dE aBrEU
MaTrÍcUla: 54187884
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.535,00 / SErViÇo - r$ 2.535,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
657/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM dElGado lEao SEdE
MUNicÍPio: cacHoEira do arari
cPf: 41074564200
NoME: JaNaiNa BraGaNca dE fraNca
MaTrÍcUla: 54187096
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 826,50 / SErViÇo - r$ 826,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
658/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Joao fariaS BarroS
MUNicÍPio: SaNTa crUZ do arari
cPf: 33358508234
NoME: JorGE do Socorro PErEira fEio
MaTrÍcUla: 5525845
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 237,00 / SErViÇo - r$ 237,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
659/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf aUrEliaNa MoNTEiro
MUNicÍPio: PoNTa dE PEdraS
cPf: 64409457268
NoME: MilENa aMaNaJaS NoroNHa
MaTrÍcUla: 5900231
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 543,00 / SErViÇo - r$ 543,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
660/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof raiMUNdo laUrEaNo da 
SilVa SoUZa
MUNicÍPio: ParaGoMiNaS
cPf: 42796849287
NoME: aNToNio TaVarES da coNcEicao
MaTrÍcUla: 5841364
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.329,00 / SErViÇo - r$ 1.329,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
661/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa oScariNa aNToNia SoU-
Za do rEGo
MUNicÍPio: MaE do rio
cPf: 30001650297

NoME: aNToNia Maria coSTa SilVa
MaTrÍcUla: 6034357
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 505,50 / SErViÇo - r$ 505,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
662/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa iZaBEl aMaZoNaS
MUNicÍPio: UliaNoPoliS
cPf: 6434002220
NoME: Maria da Gloria MiraNda dE araUJo
MaTrÍcUla: 324868
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.071,50 / SErViÇo - r$ 2.071,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
663/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PrESidENTE caSTElo BraNco 
aNEXo iii
MUNicÍPio: ParaGoMiNaS
cPf: 45404003200
NoME: VaNUZa caSaiS
MaTrÍcUla: 57221094
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 427,50 / SErViÇo - r$ 427,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
664/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM GUilHErME GaBriEl
MUNicÍPio: ParaGoMiNaS
cPf: 42608376215
NoME: MarcilENE SaNToS diaS
MaTrÍcUla: 5439744
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.657,50 / SErViÇo - r$ 1.657,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
665/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM adElia carValHo SodrE - aNE-
Xo i
MUNicÍPio: iPiXUNa do Para
cPf: 18988440200
NoME: diaNa TElMa PiMENTEl fEiToSa
MaTrÍcUla: 5257034
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.336,50 / SErViÇo - r$ 1.336,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
666/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf NicolaU NErES da SilVa
MUNicÍPio: iriTUia
cPf: 76613283215
NoME: adriaNa coNcEicao da SilVa
MaTrÍcUla: 57209904
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.293,00 / SErViÇo - r$ 1.293,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
667/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM MaNoEl EMilio PaNToJa
MUNicÍPio: aUrora do Para
cPf: 40098460200
NoME: TElMa NiValdiNa aMaro carValHo
MaTrÍcUla: 5895800
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 327,00 / SErViÇo - r$ 327,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
668/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM iTaBocal
MUNicÍPio: iriTUia
cPf: 26132737200
NoME: Marcia doS SaNToS SilVa
MaTrÍcUla: 6317146
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 865,50 / SErViÇo - r$ 865,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
669/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM dr laUdEliNo PiNTo SoarES
MUNicÍPio: aUrora do Para
cPf: 27027996200
NoME: PaUlo SErGio alVES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 6035108
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 460,50 / SErViÇo - r$ 460,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
670/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf dE TESSaloNica
MUNicÍPio: iriTUia
cPf: 56966636215
NoME: Maria do PErPETUo Socorro dE oliVEira Maia
MaTrÍcUla: 5739551
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 402,00 / SErViÇo - r$ 402,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
671/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Pacifico lEao da coSTa
MUNicÍPio: Garrafao do NorTE
cPf: 39362701200
NoME: Maria daS GracaS oliVEira BorGES
MaTrÍcUla: 57208252
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 451,50 / SErViÇo - r$ 451,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
672/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Mario BraSil
MUNicÍPio: Garrafao do NorTE
cPf: 17179874272
NoME: Joao JorGE oliVEira dE SoUSa
MaTrÍcUla: 5085837
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.042,50 / SErViÇo - r$ 1.042,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
673/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM PE ViTaliaNo Maria Vari SEdE
MUNicÍPio: caPiTao Poco
cPf: 4618904291
NoME: roNaldo JorGE aarao MoNTEiro
MaTrÍcUla: 5477832
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.635,00 / SErViÇo - r$ 1.635,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
674/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM dioNiSio HaGE
MUNicÍPio: caPiTao Poco
cPf: 47110481204
NoME: Maria dE faTiMa fUrTado da SilVa

MaTrÍcUla: 5742781
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 841,50 / SErViÇo - r$ 841,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
675/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM BEliNa caMPoS coUTiNHo
MUNicÍPio: caPiTao Poco
cPf: 48755958249
NoME: JUcilEidE BarroS do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 5900156
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 436,50 / SErViÇo - r$ 436,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
676/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM aNToNio ValdENir araUJo dE 
liMa
MUNicÍPio: caPiTao Poco
cPf: 39366600263
NoME: Maria do Socorro SoarES GoMES
MaTrÍcUla: 57208257
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 280,50 / SErViÇo - r$ 280,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
677/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM SiMao JaciNTo doS rEiS aNEXo
MUNicÍPio: TUcUrUi
cPf: 52292738287
NoME: dEiSE do Socorro caSTro GoNcalVES
MaTrÍcUla: 5902040
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 339,00 / SErViÇo - r$ 339,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
678/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM SiMao JaciNTo doS rEiS
MUNicÍPio: TUcUrUi
cPf: 42852544253
NoME: SaNdra criSTiNa raMoS lacErda
MaTrÍcUla: 5349729
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.198,50 / SErViÇo - r$ 1.198,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
679/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM JoSE loUrENco
MUNicÍPio: BrEU BraNco
cPf: 27995828268
NoME: NEUciNEY dE MiraNda afoNSo
MaTrÍcUla: 5799520
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 555,00 / SErViÇo - r$ 555,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
680/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM doM JoSE EliaS cHaVES
MUNicÍPio: PacaJa
cPf: 45052654120
NoME: laZara doS rEiS SilVa
MaTrÍcUla: 5901973
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 916,50 / SErViÇo - r$ 916,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
681/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM aNa PoNTES fraNcEZ
MUNicÍPio: TUcUrUi
cPf: 39464547200
NoME: carla NaZarE dE oliVEira riBEiro
MaTrÍcUla: 5900520
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.612,50 / SErViÇo - r$ 1.612,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
682/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM roNaN fidEliS dE MElo - aNE-
Xo
MUNicÍPio: rEdENcao
cPf: 10159410282
NoME: Maria do Socorro Maia da SilVa
MaTrÍcUla: 5391440
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 595,50 / SErViÇo - r$ 595,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
683/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof dEoclEciaNo alVES Mo-
rEira
MUNicÍPio: coNcEicao do araGUaia
cPf: 64083110678
NoME: JEfErSoN GoNcalVES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5803136
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.190,50 / SErViÇo - r$ 1.190,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
684/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da Erc aPaE dE caPaNEMa
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 67746187234
NoME: GilZElY da SilVa PriETo
MaTrÍcUla: 57223500
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,66 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
685/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM roSa carrEra loUrEiro aQUi-
No
MUNicÍPio: SaNTarEM NoVo
cPf: 45554358268
NoME: aNdrEZZa MicHEliNE dE oliVEira MoUra
MaTrÍcUla: 5252172
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 526,50 / SErViÇo - r$ 526,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
686/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa aracY alVES diaS - ES-
cola SEdE
MUNicÍPio: SaliNoPoliS
cPf: 36779091200
NoME: JoSE aMarildo TEiXEira BarroS
MaTrÍcUla: 5113989
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.267,50 / SErViÇo - r$ 1.267,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
687/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS

carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM JoNaTHaS PoNTES aTHiaS SEdE
MUNicÍPio: PEiXE-Boi
cPf: 58428372268
NoME: liliaN alVES NoGUEira
MaTrÍcUla: 5753473
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 400,50 / SErViÇo - r$ 400,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
688/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dES. aUGUSTo oliMPio aNEXo i
MUNicÍPio: NoVa TiMBoTEUa
cPf: 33220670253
NoME: fraNciSca daMiaNa TaVarES dE liMa
MaTrÍcUla: 57210364
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 271,50 / SErViÇo - r$ 271,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
689/2021
 PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof oliVEira BriTo
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 58311599220
NoME: criSTiNa SiMoNE dE SoUSa rEiS
MaTrÍcUla: 54183899
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.728,00 / SErViÇo - r$ 1.728,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
690/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Profa Maria MirTES SidriM 
PESSoa
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 49162160249
NoME: PaUlo BaTiSTa PErEira dE frEiTaS
MaTrÍcUla: 5693225
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.272,00 / SErViÇo - r$ 1.272,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
691/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Profa Maria aMElia dE VaS-
coNcEloS
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 41121830200
NoME: NEUMa do Socorro GoMES dE SoUSa
MaTrÍcUla: 5768802
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.303,50 / SErViÇo - r$ 1.303,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
692/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Maria dE NaZarE aSSad EliaS
MUNicÍPio: BoNiTo
cPf: 60649445287
NoME: ElaiNE lUcia NaSciMENTo aSSad
MaTrÍcUla: 5771900
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 768,00 / SErViÇo - r$ 768,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
693/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Maria alicE GEolaS MoUra 
carValHo
MUNicÍPio: QUaTiPUrU
cPf: 5807727215
NoME: EdSoN BorGES diaS
MaTrÍcUla: 5755972
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foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 763,50 / SErViÇo - r$ 763,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
694/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Joao SaNToS
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 42918200204
NoME: MariNalda dE aSSiS da SilVa
MaTrÍcUla: 5454883
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.620,00 / SErViÇo - r$ 1.620,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
695/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM irMa SaNcHa aUGUSTa dE 
SoUZa E SilVa
MUNicÍPio: oUrEM
cPf: 36474320249
NoME: Maria do cEU PErEira GaBriEl
MaTrÍcUla: 57208725
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.089,00 / SErViÇo - r$ 1.089,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
696/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM doM Joao Vi
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 62882600291
NoME: aNToNio Maria liMa dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57209232
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.681,50 / SErViÇo - r$ 1.681,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
697/2021
 PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf KM 2
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 45554633234
NoME: Maria VaNda coSTa dE SoUZa
MaTrÍcUla: 5658080
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 208,50 / SErViÇo - r$ 208,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
698/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf iNocENcio SoarES
MUNicÍPio: PriMaVEra
cPf: 44937105272
NoME: JaiME NaSciMENTo da SilVa
MaTrÍcUla: 5901754
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 826,50 / SErViÇo - r$ 826,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
699/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf aNToNio MoraES do NaSciMEN-
To
MUNicÍPio: QUaTiPUrU
cPf: 45044554200
NoME: Erica alESSaNdra rEiS raiol
MaTrÍcUla: 5458897
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 727,50 / SErViÇo - r$ 727,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
700/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM SaNTo aGoSTiNHo
MUNicÍPio: BrEVES
cPf: 12346250244
NoME: MarGarETHE da crUZ BaNdEira
MaTrÍcUla: 571032
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 604,50 / SErViÇo - r$ 604,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
701/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof GErSoN PErES
MUNicÍPio: BrEVES
cPf: 82751404200
NoME: araBEla GUErrEiro da SilVa carValHo
MaTrÍcUla: 57209459
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.117,50 / SErViÇo - r$ 1.117,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
702/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa Maria EliZETE foNa NU-
NES aNEXo i
MUNicÍPio: BrEVES
cPf: 37878751234
NoME: GEdiElSoN fErrEira da crUZ
MaTrÍcUla: 5902491
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 192,00 / SErViÇo - r$ 192,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
703/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EETEPa - iTaiTUBa
MUNicÍPio: iTaiTUBa
cPf: 48493031291
NoME: EliZaNa SilVa alVES
MaTrÍcUla: 57208856
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 610,50 / SErViÇo - r$ 610,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
704/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof Maria do Socorro JacoB 
aNEXo i
MUNicÍPio: iTaiTUBa
cPf: 68663722249
NoME: railEUMa diaS PaZ
MaTrÍcUla: 55585640
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 346,50 / SErViÇo - r$ 346,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
705/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa Maria do Socorro Ja-
coB aNEXo ii
MUNicÍPio: iTaiTUBa
cPf: 68663722249
NoME: railEUMa diaS PaZ
MaTrÍcUla: 55585640
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 361,50 / SErViÇo - r$ 361,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
706/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa Maria do Socorro Ja-
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coB
MUNicÍPio: iTaiTUBa
cPf: 68663722249
NoME: railEUMa diaS PaZ
MaTrÍcUla: 55585640
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 774,00 / SErViÇo - r$ 774,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
707/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa Maria daS GracaS ES-
cocio cErQUEira aNEXo ii
MUNicÍPio: iTaiTUBa
cPf: 41499646291
NoME: JoSE EdiNaldo da coSTa
MaTrÍcUla: 57193720
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 511,50 / SErViÇo - r$ 511,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
708/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM GoVErNador EUrico ValE aNE-
Xo i
MUNicÍPio: rUroPoliS
cPf: 58613790259
NoME: KaTia cilENE diaS aGUiar
MaTrÍcUla: 5716217
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 264,00 / SErViÇo - r$ 264,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
709/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dEPUTado EVEraldo MarTiNS
MUNicÍPio: Trairao
cPf: 80987516949
NoME: clEocir JUciMar BlaUTH
MaTrÍcUla: 54182955
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 475,50 / SErViÇo - r$ 475,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
710/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM dEP EVEraldo MarTiNS aNEXo i
MUNicÍPio: Trairao
cPf: 80987516949
NoME: clEocir JUciMar BlaUTH
MaTrÍcUla: 54182955
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 313,50 / SErViÇo - r$ 313,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
711/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM cENTro MaraNaTa
MUNicÍPio: iTaiTUBa
cPf: 67209068287
NoME: alESSaNdro da SilVa BaTiSTa
MaTrÍcUla: 57208961
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 387,00 / SErViÇo - r$ 387,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
712/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM cENTro EdUcacioNal aNcHiE-
Ta
MUNicÍPio: iTaiTUBa
cPf: 56418272234
NoME: aGoSTiNHo alVES dE oliVEira JUNior
MaTrÍcUla: 5811414

foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 280,50 / SErViÇo - r$ 280,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
713/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM BENEdiTo corrEa dE SoUZa - 
aNEXo 1
MUNicÍPio: iTaiTUBa
cPf: 73636932934
NoME: Mario lUiZ GHiZoNi
MaTrÍcUla: 57205550
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 694,50 / SErViÇo - r$ 694,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
714/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EETEPa ViGia dE NaZarE
MUNicÍPio: ViGia
cPf: 66509220210
NoME: lidiaNE do Socorro SarMENTo cardoSo
MaTrÍcUla: 57234367
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,66 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
715/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa MariETa EMMi
MUNicÍPio: SaNTa iSaBEl do Para
cPf: 51692074253
NoME: carloS EdUardo lEiTE dE SoUZa
MaTrÍcUla: 57209887
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.051,50 / SErViÇo - r$ 1.051,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
716/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM PENHa loNGa
MUNicÍPio: ViGia
cPf: 82331065268
NoME: HoZaNa ViEira GalVao SaNToS
MaTrÍcUla: 5900269
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 418,50 / SErViÇo - r$ 418,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
717/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM NorMa GUilHoN
MUNicÍPio: colarES
cPf: 21088314287
NoME: Marcio rodriGUES dE VaScoNcElloS JUNior
MaTrÍcUla: 5771927
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 577,50 / SErViÇo - r$ 577,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
718/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM aTaTEUa da BarrETa
MUNicÍPio: ViGia
cPf: 25689355291
NoME: carMElia SilVa doS rEiS
MaTrÍcUla: 5890176
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 222,00 / SErViÇo - r$ 222,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
719/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM aMaBilio alVES PErEira
MUNicÍPio: coNcordia do Para
cPf: 63932733215
NoME: alUiZio GUiMaraES GoNcalVES
MaTrÍcUla: 5902893
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.083,50 / SErViÇo - r$ 2.083,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
720/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf caSTilHo fraNca
MUNicÍPio: ViGia
cPf: 84570296220
NoME: aElToN SoUSa fErrEira
MaTrÍcUla: 5896582
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.371,00 / SErViÇo - r$ 1.371,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
721/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf aloiSio da coSTa cHaVES
MUNicÍPio: coNcordia do Para
cPf: 37510975204
NoME: Maria dE aBrEU dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57209637
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 991,50 / SErViÇo - r$ 991,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
722/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EE cENTro dE TrEiNaMENTo ProfiS 
GEoVaNNi EMMi
MUNicÍPio: SaNTa iSaBEl do Para
cPf: 51528720210
NoME: GlEdJa criSTiNa NaGaSaKa
MaTrÍcUla: 57209527
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,66 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
723/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM SaNTa clara
MUNicÍPio: aNaPU
cPf: 42827485249
NoME: idaci rodriGUES dE aNdradE
MaTrÍcUla: 54192442
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 550,50 / SErViÇo - r$ 550,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
724/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM roSa alVarEZ rEBElo SEdE
MUNicÍPio: SENador JoSE Porfirio
cPf: 57457816291
NoME: NiXoN KlaUBErG MacEdo calado
MaTrÍcUla: 5902192
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 720,00 / SErViÇo - r$ 720,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
 Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
725/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa dUcilla alMEida do 
NaSciMENTo
MUNicÍPio: alTaMira

cPf: 37125370268
NoME: lUZia BErNardES da SilVa
MaTrÍcUla: 54182421
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.476,00 / SErViÇo - r$ 1.476,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
726/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa daircE PEdroSa TorrES
MUNicÍPio: alTaMira
cPf: 49055810282
NoME: JaKSoN JoSE GoMES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57208300
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.120,50 / SErViÇo - r$ 1.120,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
727/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM PoliValENTE
MUNicÍPio: alTaMira
cPf: 27883060244
NoME: riTa dE caSSia VicENTE doS aNJoS
MaTrÍcUla: 57208255
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.606,50 / SErViÇo - r$ 1.606,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
728/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Maria JoSE SaNTaNa da SilVa
MUNicÍPio: aNaPU
cPf: 48667765287
NoME: VaNUZa riBEiro da SilVa
MaTrÍcUla: 54180388
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.149,00 / SErViÇo - r$ 1.149,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
729/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM BraSil NoVo
MUNicÍPio: BraSil NoVo
cPf: 56054149253
NoME: JorGE BErNardo da SilVa
MaTrÍcUla: 57208259
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.155,00 / SErViÇo - r$ 1.155,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
730/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM GETUlio VarGaS
MUNicÍPio: alTaMira
cPf: 78950953234
NoME: aNdrE lUiZ da SilVa
MaTrÍcUla: 57190947
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 315,00 / SErViÇo - r$ 315,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
731/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEEM JoSE alfrEdo HaGE
MUNicÍPio: PorTo dE MoZ
cPf: 7843352732
NoME: clEoSoN da SilVa araNHa
MaTrÍcUla: 54183098
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.449,00 / SErViÇo - r$ 1.449,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
732/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof Maria ioNE HENriQUE
MUNicÍPio: iGaraPE-acU
cPf: 73864056268
NoME: roSaNGEla PiNHEiro dE araUJo
MaTrÍcUla: 5902670
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 552,00 / SErViÇo - r$ 552,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
733/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM iZidorio fraNciSco dE SoUZa
MUNicÍPio: MaracaNa
cPf: 65834623204
NoME: WilSoN da SilVa rEZENdE
MaTrÍcUla: 57204470
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 429,00 / SErViÇo - r$ 429,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
734/2021
 PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM frEi daNiEl dE SaMaraTE
MUNicÍPio: iGaraPE-acU
cPf: 29940753268
NoME: JoSE MariNo PiNHEiro BorGES
MaTrÍcUla: 5742170
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 288,00 / SErViÇo - r$ 288,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
735/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM coNEGo calado
MUNicÍPio: iGaraPE-acU
cPf: 14783207
NoME: roSENilToN rocHa da coSTa MoNTEiro
MaTrÍcUla: 57210675
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.848,00 / SErViÇo - r$ 1.848,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
736/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf aNToNio alVES raMoS
MUNicÍPio: iGaraPE-acU
cPf: 35631228220
NoME: Marcia HEliaNa dE SoUSa raMoS
MaTrÍcUla: 5364280
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 234,00 / SErViÇo - r$ 234,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
737/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM rEMiGio fErNaNdES SEdE
MUNicÍPio: MaraPaNiM
cPf: 40047733268
NoME: fraNciSco aUrENi dE alMEida MENdES
MaTrÍcUla: 5769035
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 846,00 / SErViÇo - r$ 846,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
738/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa Maria da coNcEicao 
GoMES dE SoUZa
MUNicÍPio: Sao fraNciSco do Para
cPf: 52274128200

NoME: EliSaNGEla do NaSciMENTo cHaVES
MaTrÍcUla: 54186864
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.246,50 / SErViÇo - r$ 1.246,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
739/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM ProfÃ‚Âª Maria dE NaZarE 
GUiMaraES MacEdo
MUNicÍPio: cUrUca
cPf: 62031848291
NoME: VErUScHKa SilVa SaNToS MElo
MaTrÍcUla: 5900148
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 565,50 / SErViÇo - r$ 565,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
740/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM NElSoN rEBElo
MUNicÍPio: MaraPaNiM
cPf: 21231605200
NoME: Maria do carMo foNTiNElE carValHo
MaTrÍcUla: 5531012
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 879,00 / SErViÇo - r$ 879,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
741/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM frEi MiGUEl dE BUlHoES - SEdE
MUNicÍPio: Sao MiGUEl do GUaMa
cPf: 39930521291
NoME: Maria cEliNa da Gloria SilVa fErrEira
MaTrÍcUla: 5902476
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.575,50 / SErViÇo - r$ 2.575,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
742/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof cloTildE PErEira
MUNicÍPio: caSTaNHal
cPf: 58485562291
NoME: rUBENiXSoN riBEiro fariaS
MaTrÍcUla: 5768896
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.708,50 / SErViÇo - r$ 1.708,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
743/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Profa dEUSariNa da SilVa 
rodriGUES
MUNicÍPio: caSTaNHal
cPf: 62912054249
NoME: SilVia dE NaZarE do roSario VENTUra
MaTrÍcUla: 57208178
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.588,50 / SErViÇo - r$ 1.588,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
744/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM MaroJa NETo SEdE
MUNicÍPio: Sao doMiNGoS do caPiM
cPf: 22687246204
NoME: iZaBEl doS SaNToS oliVEira
MaTrÍcUla: 5490103
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.852,50 / SErViÇo - r$ 1.852,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
745/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Joao GaBriEl da SilVa
MUNicÍPio: SaNTa Maria do Para
cPf: 24942820200
NoME: EdNEUMa Maria lUcaS MEdEiroS
MaTrÍcUla: 57226261
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.149,00 / SErViÇo - r$ 1.149,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
746/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM dr laUrENo alVES dE MElo
MUNicÍPio: caSTaNHal
cPf: 68078900287
NoME: NaYaNi da SilVa BriTo SaNToS
MaTrÍcUla: 57208187
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.522,50 / SErViÇo - r$ 1.522,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 687618
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
507/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM SaNTa TErEZa daVila
MUNicÍPio: MariTUBa
cPf: 26312530272
NoME: Maria clara MoNTEiro GoNcalVES ViEira
MaTrÍcUla: 731307
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 820,50 / SErViÇo - r$ 820,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
508/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof rUTH GUiMaraES fErrEi-
ra
MUNicÍPio: BENEVidES
cPf: 68598971200
NoME: lorENa rENaTa coSTa da rocHa GoMES
MaTrÍcUla: 57209084
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.306,50 / SErViÇo - r$ 1.306,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
509/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof JoSE EdMUNdo QUEiroZ
MUNicÍPio: MariTUBa
cPf: 71903798272
NoME: lUaNa aBrEU MElo
MaTrÍcUla: 57208619
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.660,50 / SErViÇo - r$ 1.660,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
510/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf SaNTa Maria BErTilla
MUNicÍPio: BENEVidES
cPf: 79075606249
NoME: alESSaNdra GoMES roSSi
MaTrÍcUla: 57221026
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 463,50 / SErViÇo - r$ 463,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
511/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf PrESidENTE dUTra

MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 3286061204
NoME: alVaro aUGUSTo Maia da SilVa
MaTrÍcUla: 5189039
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 249,00 / SErViÇo - r$ 249,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
512/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf PadrE JoSiMo TaVarES
MUNicÍPio: BENEVidES
cPf: 62357891220
NoME: aldENira Maria dE oliVEira MiraNda
MaTrÍcUla: 57233940
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 379,50 / SErViÇo - r$ 379,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
513/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM cENTro dE EdUcacao ProfiS-
SioNal doM ariSTidES PiroVaNo
MUNicÍPio: MariTUBa
cPf: 51746140259
NoME: GiSElE criSTiaNE aNdradE alMEida
MaTrÍcUla: 57209912
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 381,00 / SErViÇo - r$ 381,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
514/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Joao BaTiSTa dE MoUra car-
ValHo
MUNicÍPio: BENEVidES
cPf: 63333376253
NoME: Maria da coNcEicao aZEVEdo da SilVa
MaTrÍcUla: 5901566
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 978,00 / SErViÇo - r$ 978,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
515/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf dE caNUTaMa
MUNicÍPio: BENEVidES
cPf: 44870710200
NoME: MarlY MoNTEiro caNcio
MaTrÍcUla: 5901465
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 340,50 / SErViÇo - r$ 340,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
516/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf cENEciSTa fraNcoiS PaUl BE-
GoT
MUNicÍPio: BENEVidES
cPf: 58118268268
NoME: ENildE GoNcalVES MacEdo
MaTrÍcUla: 5901603
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 949,50 / SErViÇo - r$ 949,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
517/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEif Prof BrUNo dE MENEZES
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 23724218249
NoME: Maria odalEa caMPoS aNdradE
MaTrÍcUla: 57209071
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foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 262,50 / SErViÇo - r$ 262,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
518/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Prof lUiZa dE BarroS PirES
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 39555658234
NoME: aNa clEicE iUco
MaTrÍcUla: 57220305
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 348,00 / SErViÇo - r$ 348,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
519/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof aBElardo lEao coNdU-
rU
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 28171063268
NoME: daNiEl MESQUiTa MarcEliNo
MaTrÍcUla: 6321160
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.533,00 / SErViÇo - r$ 1.533,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
520/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM dr PadUa coSTa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 30148545220
NoME: KaTia rEGiNa dE oliVEira coSTa
MaTrÍcUla: 5735831
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.390,50 / SErViÇo - r$ 1.390,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
521/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf iNGlES dE SoUZa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 29832659272
NoME: fErNaNda caldaS oliVEira
MaTrÍcUla: 5071151
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 532,50 / SErViÇo - r$ 532,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
522/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf coloNia cHicaNo
MUNicÍPio: SaNTa BarBara do Para
cPf: 25369679215
NoME: Maria dE faTiMa cordEiro da crUZ
MaTrÍcUla: 6310656
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,66 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
523/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf caraNaNdUBa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 35608544234
NoME: TErEZiNHa dE faTiMa SoUSa riBEiro
MaTrÍcUla: 5414288
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 421,50 / SErViÇo - r$ 421,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
524/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf PrES TaNcrEdo dE alMEida NE-
VES
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 94565252287
NoME: KEMila frEiTaS loPES
MaTrÍcUla: 5901634
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,66 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
525/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM raiNHa da PaZ
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 32489366220
NoME: VaNdErlY fErNaNdES BorGES
MaTrÍcUla: 5889600
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 807,00 / SErViÇo - r$ 807,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
526/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM oScariNa PENalBEr
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 17718228215
NoME: WilMa dE SoUZa caNTaNHEdE
MaTrÍcUla: 405620
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 840,00 / SErViÇo - r$ 840,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
527/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM NoVo HoriZoNTE
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 17500109253
NoME: raMZa HaBEr carValHo
MaTrÍcUla: 5435722
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.477,50 / SErViÇo - r$ 1.477,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
528/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM iNSTiTUTo BoM PaSTor
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 84183489253
NoME: laida KriSNY BorGES loPES
MaTrÍcUla: 57190282
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.516,50 / SErViÇo - r$ 1.516,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
529/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM ENEida dE MoraES
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 42952930244
NoME: adriaNa dE oliVEira MESQUiTa
MaTrÍcUla: 5874114
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.399,50 / SErViÇo - r$ 1.399,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
530/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Maria ENcarNacao dE araUJo
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 25452096272
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NoME: JorGElENE NaiGE BarBoSa dE aZEVEdo
MaTrÍcUla: 5389836
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 484,50 / SErViÇo - r$ 484,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
531/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Joao XXiii
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 39466752200
NoME: SirlEidE fErrEira da lUZ BraZ
MaTrÍcUla: 57209207
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 612,00 / SErViÇo - r$ 612,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
532/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf aNToNio BEZErra falcao
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 59362600200
NoME: laiZE dE faTiMa BaraTa cardoSo
MaTrÍcUla: 5883881
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 319,50 / SErViÇo - r$ 319,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
533/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf XV dE oUTUBro
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 21884188249
NoME: aNaclETo coNcEicao doS SaNToS
MaTrÍcUla: 470970
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 298,50 / SErViÇo - r$ 298,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
534/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf rUi BaraTa
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 61880051249
NoME: JoSiaNE da SilVa oliVEira
MaTrÍcUla: 5889346
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 324,00 / SErViÇo - r$ 324,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
535/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf NEdaUliNo ViaNa da SilVEira
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 28694210282
NoME: aNa PaTricia NoBrE BarroSo da SilVa
MaTrÍcUla: 5560845
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 393,00 / SErViÇo - r$ 393,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
536/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof ZUliMa VErGoliNo diaS
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 60774487291
NoME: MarcElo doS SaNToS GoNcalVES
MaTrÍcUla: 5775230
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 991,50 / SErViÇo - r$ 991,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
537/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM MadrE cElESTE
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 69199825287
NoME: ElaiNE foNSEca loBaTo
MaTrÍcUla: 57209193
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 589,50 / SErViÇo - r$ 589,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
538/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf ciNdErEla
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 70847312291
NoME: raiMUNdo WalBEr da SilVa PiNHEiro
MaTrÍcUla: 57209126
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 505,50 / SErViÇo - r$ 505,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
539/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Nair rodriGUES dE caldaS 
BriTo ZalUTH
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 61378950259
NoME: adriaNa SENNa SilVa
MaTrÍcUla: 5901715
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 343,50 / SErViÇo - r$ 343,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
540/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM JoaQUiM ViaNa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 35236418291
NoME: rUTH daMaScENo PESSoa
MaTrÍcUla: 6316395
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.228,00 / SErViÇo - r$ 1.228,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
541/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM coNSUElo coElHo E SoUZa
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 26860236272
NoME: carloS roBErTo foNSEca JUNior
MaTrÍcUla: 5215633
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.615,50 / SErViÇo - r$ 1.615,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
542/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Prof aNToNio GoNdiM liNS
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 58528180204
NoME: Marcia SUlEMa da SilVa calado
MaTrÍcUla: 5901067
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.438,50 / SErViÇo - r$ 1.438,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
543/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof fraNciSco PaUlo do 
NaSciMENTo MENdES
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
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cPf: 11698900244
NoME: alBErTo MiraNda caBEca
MaTrÍcUla: 518972
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.008,50 / SErViÇo - r$ 2.008,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM lUiZ NUNES dirEiTo
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 14486431200
NoME: Maria dE BElEM MiraNda dE SoUZa
MaTrÍcUla: 197009
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.989,00 / SErViÇo - r$ 1.989,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
545/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf lUcY corrEa dE araUJo
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 15416879220
NoME: Maria criSTiNa SErra loPES BraNdao
MaTrÍcUla: 5497264
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.085,00 / SErViÇo - r$ 2.085,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
546/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf dr GaSPar ViaNNa
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 14913518291
NoME: Maria faraildE SoarES dE frEiTaS BaSToS
MaTrÍcUla: 5755760
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 322,50 / SErViÇo - r$ 322,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
547/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf cEliNa dEl TETTo
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 25709739200
NoME: KlEBEr raiMUNdo loPES dE BarroS
MaTrÍcUla: 446343
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.384,50 / SErViÇo - r$ 1.384,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
548/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf aNToNio SaMPaio
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 30171121287
NoME: EdilENE riBEiro MoNTEiro
MaTrÍcUla: 5755948
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 337,50 / SErViÇo - r$ 337,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
549/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM Profa Maria HElENa ValENTE 
TaVarES
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 2952995419
NoME: aNdrE lUiZ cordEiro lUNa
MaTrÍcUla: 57222619
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.356,50 / SErViÇo - r$ 2.356,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
550/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM raiMUNdo VEra crUZ
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 67196675215
NoME: NiSlENE doS SaNToS PEiXoTo
MaTrÍcUla: 57196995
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.510,50 / SErViÇo - r$ 1.510,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
551/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof aNToNio carloS GoMES 
da coSTa
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 46820531249
NoME: rEGiNa liMa GUiMaraES
MaTrÍcUla: 304719
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 243,00 / SErViÇo - r$ 243,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
552/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM JoSE MarcEliNo dE oliVEira
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 68055110204
NoME: dENiZE aNToNia do Socorro raMoS da foNSEca
MaTrÍcUla: 57210314
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.173,00 / SErViÇo - r$ 1.173,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
553/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM iZaBEl aMaZoNaS
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 18178790220
NoME: SaNdra Maria Prado MacHado
MaTrÍcUla: 5178975
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.273,50 / SErViÇo - r$ 1.273,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
554/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Joao alVES aNdradE
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 24655740272
NoME: TaNia Mara SilVa BarBoSa
MaTrÍcUla: 675407
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 226,50 / SErViÇo - r$ 226,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
555/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf clUBE dE MaES JardiM JadEr 
BarBalHo
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 64869199220
NoME: Maria lUciaNa SilVa da SilVa
MaTrÍcUla: 57209151
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 397,50 / SErViÇo - r$ 397,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
556/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf cENTro EdUcacioNal flaViaNo 
GoMES
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MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 6191363249
NoME: Maria daS GracaS corrEa dE araUJo
MaTrÍcUla: 6033083
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 577,50 / SErViÇo - r$ 577,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
557/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf cENTro coMUNiTario Vila ES-
PEraNca
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 15267040215
NoME: Maria JoSE HiPoliTo riBEiro
MaTrÍcUla: 57208314
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 360,00 / SErViÇo - r$ 360,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
558/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf aNaNi
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 69470227204
NoME: aNa claUdia MoraES fErraro
MaTrÍcUla: 5901238
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 505,50 / SErViÇo - r$ 505,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
559/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEETPa- Prof fraNciSco daS cHa-
GaS aZEVEdo BElEM
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 39944484253
NoME: Maria BErNadETE SaNToS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5619831
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 931,50 / SErViÇo - r$ 931,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
560/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf YolaNda lEdUc PEralTa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 68574622249
NoME: carla doS rEiS PaNToJa E GaMa
MaTrÍcUla: 54194965
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 460,50 / SErViÇo - r$ 460,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
561/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Sao Joao BaTiSTa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 29787904234
NoME: MarlETE oliVEira PiNHo
MaTrÍcUla: 5619750
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 324,00 / SErViÇo - r$ 324,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
562/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Profa GUaJariNa dE SoUZa da 
SilVa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 31848273215
NoME: Maria aida dE JESUS dEliSE PErEira
MaTrÍcUla: 57206013
foNTE dE rEcUrSo: 0104

NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 699,00 / SErViÇo - r$ 699,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
563/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Profa MarTa da coNcEicao
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 66160758268
NoME: lorENa SaEM PiNHEiro MaGalHaES
MaTrÍcUla: 57196083
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 870,00 / SErViÇo - r$ 870,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
564/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM do oUTEiro
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 68969260234
NoME: daNiEllY criSTiNa cUNHa BaliEiro
MaTrÍcUla: 55588658
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.984,50 / SErViÇo - r$ 1.984,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
565/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM BraSilia
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 29554233272
NoME: clENia SUMaYa da SilVa alVES
MaTrÍcUla: 5436079
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.534,50 / SErViÇo - r$ 1.534,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
566/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM aVErTaNo rocHa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 22722548291
NoME: adaElSoN SoUZa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5889605
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 3.197,00 / SErViÇo - r$ 3.197,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
567/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf GENY GaBriEl aMaral
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 61994065249
NoME: faBiaNNE dE faTiMa dE JESUS da lUZ
MaTrÍcUla: 57227020
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 366,00 / SErViÇo - r$ 366,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
568/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf fraNKliN dE MENEZES
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 59999659268
NoME: TElMa lUcia SilVa aVElar
MaTrÍcUla: 5668506
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 723,00 / SErViÇo - r$ 723,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
569/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
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carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf cEl SarMENTo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 62851462253
NoME: ElaYNE NaZarE dE SoUZa oliVEira
MaTrÍcUla: 57208489
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.596,00 / SErViÇo - r$ 1.596,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
570/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM raYMUNdo MarTiNS ViaNNa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 64963667215
NoME: roBErTo cESar dE araUJo SilVa
MaTrÍcUla: 57209124
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.208,00 / SErViÇo - r$ 2.208,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
571/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf XV dE NoVEMBro
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 39520633200
NoME: GiaNE GUiMaraES da cUNHa
MaTrÍcUla: 57227212
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 747,00 / SErViÇo - r$ 747,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
572/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf PEdro carNEiro
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 48060666215
NoME: roSa do Socorro GoMES ValE
MaTrÍcUla: 57210121
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 381,00 / SErViÇo - r$ 381,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
573/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf PaNoraMa XXi
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 46354433291
NoME: Marcia Maria loBaTo PiNHEiro
MaTrÍcUla: 57208341
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 835,50 / SErViÇo - r$ 835,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
574/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof PalMira GaBriEl
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 9344080259
NoME: VEra lUcia fErrEira BriTo
MaTrÍcUla: 185337
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.317,50 / SErViÇo - r$ 2.317,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
575/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Profa rUTH doS SaNToS al-
MEida
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 63598574215
NoME: JUliaNa SilVa JESUS dE fiGUEirEdo
MaTrÍcUla: 5900053
foNTE dE rEcUrSo: 0104

NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.152,50 / SErViÇo - r$ 2.152,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
576/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf clUBE MaES SaNTa riTa dE caS-
Sia
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 69214697272
NoME: roSEaNE dalila da SilVa rEiS
MaTrÍcUla: 5901042
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 363,00 / SErViÇo - r$ 363,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
577/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Sao JEroNiMo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 14631920297
NoME: VaNia lEda da SilVa rocHa
MaTrÍcUla: 628573
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 402,00 / SErViÇo - r$ 402,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
578/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Sao fraNciSco dE aSSiS
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 16671546215
NoME: roSilENE crUZ lEal
MaTrÍcUla: 390801
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 421,50 / SErViÇo - r$ 421,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
579/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf SaNTa BarBara
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 71168516234
NoME: JoSilENE corrEa aNdradE
MaTrÍcUla: 57218052
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 324,00 / SErViÇo - r$ 324,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
580/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Profa claUdiNE GaBriElE liMa 
E SilVa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 3930890291
NoME: Maria dE NaZarE ToUTENGE dE SoUZa
MaTrÍcUla: 5755853
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 564,00 / SErViÇo - r$ 564,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
581/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM WaldoMiro rodriGUES oli-
VEira
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 17308550249
NoME: ilcE Maria lEao do aMaral
MaTrÍcUla: 5902024
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 375,00 / SErViÇo - r$ 375,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
582/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM NoSSa SENHora dE GUada-
lUPE
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 5452326863
NoME: aNa PaUla NoBrE alaYoN da SilVa
MaTrÍcUla: 2013347
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.425,00 / SErViÇo - r$ 1.425,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
583/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM dr JoSE Marcio aYrES
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 29883008287
NoME: arcilENE daS GracaS Barra MacHado
MaTrÍcUla: 5901683
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.032,50 / SErViÇo - r$ 2.032,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
584/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM cidadE dE EMaUS
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 12921696215
NoME: Joao faUSTiNo dE SoUSa
MaTrÍcUla: 57188888
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 259,50 / SErViÇo - r$ 259,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
585/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Marilda NUNES
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 25946153234
NoME: aNa claUdia GodiNHo dE SoUZa
MaTrÍcUla: 54188750
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.153,50 / SErViÇo - r$ 1.153,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
586/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM aldEBaro KlaUTaU
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 23774193215
NoME: roSiaNa do carMo da foNSEca Garcia
MaTrÍcUla: 2019744
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.059,50 / SErViÇo - r$ 2.059,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
587/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf liNdaNor cEliNa coElHo caS-
SHa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 9344241287
NoME: raiMUNda HildETE SoUSa BriTo
MaTrÍcUla: 5335400
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 231,00 / SErViÇo - r$ 231,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
588/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf dr Maria ESTEr MoUTa dE oli-
VEira
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 76666794249
NoME: VaNclENES dE Maria fariaS corrEa
MaTrÍcUla: 57217473
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 423,00 / SErViÇo - r$ 423,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
589/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf caNariNHo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 75120968287
NoME: cHarlENE PiNHEiro dE SoUZa
MaTrÍcUla: 57208739
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 381,00 / SErViÇo - r$ 381,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
590/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf aMErico SoUZa dE oliVEira
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 39245616215
NoME: carMEN SHirlEY dE JESUS SoarES
MaTrÍcUla: 5693179
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 879,00 / SErViÇo - r$ 879,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
591/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Profa aNESia
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 17466210287
NoME: clEidE roSario JardiM doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5756014
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 571,50 / SErViÇo - r$ 571,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
592/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM ViScoNdE dE SoUZa fraNco
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 33058903200
NoME: MarilENa GUiMaraES liMa
MaTrÍcUla: 5653533
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 656,00 / SErViÇo - r$ 656,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
593/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM SalESiaNa do TraBalHo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 8769931291
NoME: Maria JoSE MoraES SoarES
MaTrÍcUla: 57208251
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.879,50 / SErViÇo - r$ 1.879,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
594/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
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carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM PEdro aMaZoNaS PEdroSo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 24960314249
NoME: EliZaBETE SilVEira aGUiar fariaS
MaTrÍcUla: 5379547
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.539,50 / SErViÇo - r$ 2.539,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
595/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM NoSSa SENHora da coNcEi-
cao aParEcida
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 11229543287
NoME: ErMENEGilda EUZEBiNHa dE oliVEira BarroS
MaTrÍcUla: 196568
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 880,50 / SErViÇo - r$ 880,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
596/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM laUro SodrE
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 28177509268
NoME: Maria EliSaBETH daMaScENo PiNTo
MaTrÍcUla: 5743036
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.507,50 / SErViÇo - r$ 1.507,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
597/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEMPi Prof fraNciSco da SilVa 
NUNES
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 32719140287
NoME: Maria dE NaZarE doS SaNToS cElSo
MaTrÍcUla: 5345120
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.602,50 / SErViÇo - r$ 2.602,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
598/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEif alMiraNTE TaMaNdarE
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 49063332220
NoME: JoSEaNE oliVEira fiGUEirEdo
MaTrÍcUla: 5769337
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.545,00 / SErViÇo - r$ 1.545,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
599/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Prof MaridalVa PaNToJa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 69983577291
NoME: PaTricia rEGiNa coElHo PiNTo
MaTrÍcUla: 57214240
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 387,00 / SErViÇo - r$ 387,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
600/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Profa EUGENia caVallEiro dE 
MacEdo
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa

cPf: 48972320234
NoME: JoSiaNE do Socorro GoNcalVES ViEira
MaTrÍcUla: 57209246
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 622,50 / SErViÇo - r$ 622,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
601/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof TEMiSToclES dE araUJo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 42555485287
NoME: JEEdir rodriGUES dE JESUS GoMES
MaTrÍcUla: 5874297
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.193,50 / SErViÇo - r$ 1.193,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
602/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM PriNcESa iSaBEl - aTalaia
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 36238392215
NoME: MaricEli BENTES dE MiraNda
MaTrÍcUla: 6030831
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.377,00 / SErViÇo - r$ 1.377,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
603/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM aUGUSTo MEira
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 48009792268
NoME: JEaM carloS aNdradE loPES
MaTrÍcUla: 57176570
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.708,00 / SErViÇo - r$ 1.708,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
604/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM alEXaNdrE ZacariaS dE aS-
SUNcao
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 16687035215
NoME: aNa criSTiNa carNEiro GodiNHo
MaTrÍcUla: 674800
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.508,00 / SErViÇo - r$ 2.508,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
605/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf roSa GaTTorNo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 42825237272
NoME: SElMa Maria da SilVa cHaVES
MaTrÍcUla: 57208593
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 853,50 / SErViÇo - r$ 853,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
606/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf JoSE BoNifacio
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 25509667249
NoME: Marcia criSTiNa GUiMaraES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 448915
foNTE dE rEcUrSo: 0104
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NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 385,50 / SErViÇo - r$ 385,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
607/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEifM BriGadEiro foNTENEllE
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 67667775249
NoME: lUiZ PaUlo PEiXoTo dE aSSUNcao
MaTrÍcUla: 54197853
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.124,00 / SErViÇo - r$ 2.124,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
608/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Prof VirGilio liBoNaTi
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 16726529287
NoME: Maria aUXiliadora ViaNa dE aZEVEdo
MaTrÍcUla: 354767
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 421,50 / SErViÇo - r$ 421,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
609/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Mario BarBoSa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 39734285220
NoME: JoNES NoGUEira BarroS
MaTrÍcUla: 5823331
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.366,50 / SErViÇo - r$ 1.366,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
610/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf MaTEUS do carMo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 68294638234
NoME: lEila cElia carValHo oliVEira
MaTrÍcUla: 57216134
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.032,00 / SErViÇo - r$ 1.032,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
611/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf foNTE ViVa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 25656414272
NoME: BENEdiTa fErrEira da SilVa
MaTrÍcUla: 5889744
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 385,50 / SErViÇo - r$ 385,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
612/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf doMiNGoS acaTaUaSSU NUNES
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 35507284253
NoME: VEriMar lUiZ alVES coSTa
MaTrÍcUla: 232548
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 826,50 / SErViÇo - r$ 826,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
613/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM MaGalHaES BaraTa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 4776167808
NoME: JEroNiMo JoSE Baia fErrEira
MaTrÍcUla: 5777941
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.737,00 / SErViÇo - r$ 1.737,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
614/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEif PiNTo MarQUES
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 8428689253
NoME: dioNE cardoSo arGolo
MaTrÍcUla: 5495520
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 742,50 / SErViÇo - r$ 742,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
615/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Prof WaldEMar riBEiro
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 29176158268
NoME: roSiMErY caSTro coSTa
MaTrÍcUla: 757705
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 697,50 / SErViÇo - r$ 697,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
616/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM dr frEiTaS
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 36426512249
NoME: Marco aNToNio MESSiaS PErEira dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5433630
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.545,00 / SErViÇo - r$ 1.545,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
617/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM dEodoro dE MENdoNca
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 63212560215
NoME: aNdrEa MENdES liBorio MarTiNS
MaTrÍcUla: 57216142
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.103,00 / SErViÇo - r$ 2.103,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
618/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEif Profa NorMa MorHY
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 4370783291
NoME: dolorES raiMUNda carValHo coUTo
MaTrÍcUla: 377813
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 426,00 / SErViÇo - r$ 426,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
619/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM EdGar PiNHEiro PorTo
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MUNicÍPio: BElEM
cPf: 5020638234
NoME: Maria da Gloria caBral ViEGaS
MaTrÍcUla: 379298
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 471,00 / SErViÇo - r$ 471,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
620/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Maria lUiZa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 16794567253
NoME: Maria SalETE SaNToS rodriGUES
MaTrÍcUla: 57188393
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 252,00 / SErViÇo - r$ 252,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
621/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da iNSTiTUTo dE EdUcacao do ESTado 
do Para
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 15323951249
NoME: lUiZ oTaVio MESQUiTa caValcaNTE
MaTrÍcUla: 452688
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.752,00 / SErViÇo - r$ 1.752,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
622/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEET Prof aNiSio TEiXEira
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 7467036272
NoME: lUiZa criSTiNa rocHa MaGNo
MaTrÍcUla: 5396603
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.159,50 / SErViÇo - r$ 1.159,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
623/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Sao Pio X
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 63349906249
NoME: VaNESSa criSTiNa SaNTiaGo SilVa
MaTrÍcUla: 57216530
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 742,50 / SErViÇo - r$ 742,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
624/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf PaUla fraSSiNETTi
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 66505968253
NoME: iriS dE SoUSa BarroS da SilVa
MaTrÍcUla: 5901626
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 367,50 / SErViÇo - r$ 367,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
625/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM TiradENTES ii
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 42992311200
NoME: criSTiNa Maria alMEida dE aSSUNcao
MaTrÍcUla: 5401127

foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 265,50 / SErViÇo - r$ 265,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 1º QUadriMestre /2021 - 
626/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM TiradENTES i
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 20736304215
NoME: roBErTa liNS ViaNa
MaTrÍcUla: 5689570
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.117,50 / SErViÇo - r$ 1.117,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 687607
Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 48242/2021
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias 
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias 
oBSErVaÇÃo: Solicito suprimento de fundos para atender as necessidades 
emergenciais de MaTErial dE coNSUMo da unidade SEdUc na Escola 
(USE 18) .
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
cPf: 63335867220
NoME: Maria MaTEUS MoTa 
MaTrÍcUla: 57208876
ProGraMa dE TraBalHo: 1509
foNTE dE rEcUrSo: 102
NaTUrEZa dESPESa: 339030
Valor: r$ 2000,00 
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 688041

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 48589/2021
oBJETiVo: rEaliZar rETirada dE iNSErVÍVEiS Na EEEM PadrE ViTa-
liaNo Maria Vari. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 05/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 1
caPiTao Poco / BElEM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo NoNaTo MoNTEiro MaciEl 
MaTrÍcUla: 25879
cPf: 44354916215
carGo/fUNÇÃo:aUX.adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 687691
Portaria de diarias No. 48638/2021
oBJETiVo: dESfaZiMENTo E iNVENTário daS UNidadES dE ENSiNo 
rEaliZar ToMBaMENTo dE MaTEriaiS rEfErENTE aP ProGraMa di-
NHEiro dirETo Na EScola (PddE/2019/2020) aTUaliZaÇÃo daS SE-
NHaS doS GESTorES. EEEM GaSPar ViaNa, EEEM irMÃ THEodora, 
EEEfM liBErdadE E EEEM lUiZa NUNES. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 02/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 4
MaraBa / BElEM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNda SaNToS corrEa 
MaTrÍcUla: 345652  cPf: 14211599291
carGo/fUNÇÃo:aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 687687
Portaria de diarias No. 48588/2021
oBJETiVo: rEaliZar rETirada dE iNSErVÍVEiS Na EEEM PadrE ViTa-
liaNo Maria Vari. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 05/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 1
caPiTao Poco / BElEM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SEVEriNo rEiS SaNToS 
MaTrÍcUla: 5216427  cPf: 15127370204
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 687716
Portaria de diarias No. 48684/2021
oBJETiVo: conduzir o técnico que realizará visita na construção da Escola 
Nova com 12 salas de aula no Município de Mocajuba/Pa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 02/08/2021 - 03/08/2021 Nº diárias: 1
MocaJUBa / BElEM / 03/08/2021 - 03/08/2021 Nº diárias: 0.5
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NoME: aNdrEY coSTa aBoiM 
MaTrÍcUla: 5897140
cPf: 62580825215
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 687704
Portaria de diarias No. 48659/2021
oBJETiVo: MEMoraNdo Nº 1. 087/2021-NdE Pad 405/2018 e Pad 
388/2018. 5ª UrE/STM MUNicÍPio: SaNTarÉM. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 02/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 4
SaNTarEM / BElEM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: fEliPE TEiXEira rEZENdE 
MaTrÍcUla: 54197224  cPf: 81088027253
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 687706
Portaria de diarias No. 48681/2021
oBJETiVo: Visita técnica Escola Nova com 12 salas de aula no Município 
de faro/Pa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 04/08/2021 - 04/08/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / faro / 04/08/2021 - 07/08/2021 Nº diárias: 3
faro / SaNTarEM / 07/08/2021 - 07/08/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 07/08/2021 - 07/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lUciVal fUrTado da SilVa 
MaTrÍcUla: 54190596
cPf: 67113117287
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 687708
Portaria de diarias No. 48685/2021
oBJETiVo: conduzir os servidores da Prefeitura que realizarão a logística, 
organizar os espaços pedagógicos (biblioteca, laboratório de informática 
e multidisciplinar, sala de vídeo, sala de aEE e refeitório) , montagem de 
estantes, entre outros na EEEfM Professor antonio Marçal, localizada no 
Município de inhangapi/Pa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iNHaNGaPi / 02/08/2021 - 03/08/2021 Nº diárias: 1
iNHaNGaPi / BElEM / 03/08/2021 - 03/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: NaZarENo dE SoUSa PiNTo 
MaTrÍcUla: 57216813
cPf: 51851954287
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 687702
Portaria de diarias No. 48636/2021
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E 
iNVENTário daS UNidadES dE ENSiNo rEaliZar ToMBaMENTo dE 
MaTEriaiS rEfErENTE aP ProGraMa diNHEiro dirETo Na EScola 
(PddE/2019/2020) aTUaliZaÇÃo daS SENHaS doS GESTorES. EEEM 
GaSPar ViaNa, EEEM irMÃ THEodora, EEEfM liBErdadE E EEEM lUiZa 
NUNES. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 02/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 4
MaraBa / BElEM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lUiS EdUardo dE liMa 
MaTrÍcUla: 57212532  cPf: 58402853234
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 687695
Portaria de diarias No. 48608/2021
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E 
iNVENTário daS UNidadES dE ENSiNo rEaliZar ToMBaMENTo dE 
MaTEriaiS rEfErENTE aP ProGraMa diNHEiro dirETo Na EScola 
(PddE/2019/2020) aTUaliZaÇÃo daS SENHaS doS GESTorES. EEEM 
aUrEliaNa MoNTEiro, EEEM ESTEr MoUTa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PoNTa dE PEdraS / 02/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 4
PoNTa dE PEdraS / BElEM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: fraNciSca fErrEira SENa 
MaTrÍcUla: 449083
cPf: 42795699249
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 687696

Portaria de diarias No. 48590/2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar rETirada dE iN-
SErVÍVEiS Na EEEM PadrE ViTaliaNo Maria Vari. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 05/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 1
caPiTao Poco / BElEM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE caSTro MaScarENHaS 
MaTrÍcUla: 5120330  cPf: 09813870206
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 687721
Portaria de diarias No. 48682/2021
oBJETiVo: Visita técnica na construção da Escola Nova com 12 salas de 
aula no Município de Mocajuba/Pa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 02/08/2021 - 03/08/2021 Nº diárias: 1
MocaJUBa / BElEM / 03/08/2021 - 03/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lUciVal fUrTado da SilVa 
MaTrÍcUla: 54190596  cPf: 67113117287
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 687712
Portaria de diarias No. 48737/2021
OBJETIVO: Viagem para realizar instalação, configuração, testes de rede e 
conectividade visando a inauguração da EEEfM antonio Marçal, no Municí-
pio de inhangapi/Pa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iNHaNGaPi / 02/08/2021 - 03/08/2021 Nº diárias: 1
iNHaNGaPi / BElEM / 03/08/2021 - 03/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE rEiNaldo GUiMaraES PENa 
MaTrÍcUla: 5941173
cPf: 25654896253
carGo/fUNÇÃo:aSSiSTENTE dE iNforMaTica / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 688048
Portaria de diarias No. 48601/2021
oBJETiVo: considerando a realização de visita adMiNiSTraTiVa no Muni-
cípio de MaracaNÃ / caSTaNHal / SaNTa iZaBEl na sede da 9ª UrE/8ªU-
rE/11ªUrE, com o objetivo de obter conhecimento da Unidade regional 
em questão e suas dificuldades, no que se refere a área de Gestão de 
Pessoas. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa / 22/07/2021 - 23/07/2021 Nº diárias: 1
MaracaNa / caSTaNHal / 23/07/2021 - 23/07/2021 Nº diárias: 0
caSTaNHal / SaNTa iSaBEl do Para / 23/07/2021 - 23/07/2021 Nº 
diárias: 0
SaNTa iSaBEl do Para / BElEM / 23/07/2021 - 23/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: KEYla MariSia ValE doS SaNToS 
MaTrÍcUla: 57224205
cPf: 69616515268
carGo/fUNÇÃo:coordENador / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 688045
Portaria de diarias No. 48683/2021
oBJETiVo: conduzir os servidores da Prefeitura que realizarão a logística, 
organizar os espaços pedagógicos (biblioteca, laboratório de informática 
e multidisciplinar, sala de vídeo, sala de aEE e refeitório) , montagem de 
estantes, entre outros na EEEfM Professor antonio Marçal, localizada no 
Município de inhangapi/Pa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iNHaNGaPi / 30/07/2021 - 31/07/2021 Nº diárias: 1
iNHaNGaPi / BElEM / 31/07/2021 - 31/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: dElToN da roSa BorGES 
MaTrÍcUla: 57216733
cPf: 68026129253
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 688030
Portaria de diarias No. 48643/2021
oBJETiVo: dESfaZiMENTo E iNVENTário daS UNidadES dE ENSiNo 
rEaliZar ToMBaMENTo dE MaTEriaiS rEfErENTE aP ProGraMa di-
NHEiro dirETo Na EScola (PddE/2019/2020) aTUaliZaÇÃo daS SE-
NHaS doS GESTorES. EEEM aBEl fiGUEirEdo, EEEM Profa. ElZa Ma-
ria daNTaS, EEEM lÚcio SolHEiro E EEEM 21 dE aBril. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao Joao do araGUaia / 09/08/2021 - 09/08/2021 Nº diárias: 0
Sao Joao do araGUaia / Sao doMiNGoS do araGUaia / 09/08/2021 
- 10/08/2021 Nº diárias: 1
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Sao doMiNGoS do araGUaia / BrEJo GraNdE do araGUaia / 
10/08/2021 - 11/08/2021 Nº diárias: 1
BrEJo GraNdE do araGUaia / PalESTiNa do Para / 11/08/2021 - 
12/08/2021 Nº diárias: 1
PalESTiNa do Para / BElEM / 12/08/2021 - 13/08/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: MarcElo BaKEr SaNToS 
MaTrÍcUla: 57213142  cPf: 25988182291
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 688054
Portaria de diarias No. 48704/2021
oBJETiVo: organizar os espações pedagógicos (biblioteca, laboratório de 
informática e multidisciplinar, sala de vídeo, sala de aEE e refeitório) , 
montagem de estantes, entre outros na EEEfM Professor antonio Marçal, 
localizada no Município de inhangapí/Pa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iNHaNGaPi / 30/07/2021 - 31/07/2021 Nº diárias: 1
iNHaNGaPi / BElEM / 31/07/2021 - 31/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: roBErTo cardoSo caSTro 
MaTrÍcUla: 54180189
cPf: 18991351204
carGo/fUNÇÃo:SEcrETario / aSSESSoraMENTo
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 687981
Portaria de diarias No. 48705/2021
oBJETiVo: organizar os espações pedagógicos (biblioteca, laboratório de 
informática e multidisciplinar, sala de vídeo, sala de aEE e refeitório) , 
montagem de estantes, entre outros na EEEfM Professor antonio Marçal, 
localizada no Município de inhangapí/Pa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iNHaNGaPi / 30/07/2021 - 31/07/2021 Nº diárias: 1
iNHaNGaPi / BElEM / 31/07/2021 - 31/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lUiS EdUardo da SilVa aNdradE 
MaTrÍcUla: 57202990
cPf: 72074809204
carGo/fUNÇÃo:GESTor dE UNidadE SEdUc Na EScola / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 687973
Portaria de diarias No. 48656/2021
oBJETiVo: acompanhar a aluna Paula rafaela Pires da Silva, que participa-
rá do campeonato Brasileiro de Ginástica rítmica- categoria Pré - infantil, 
que ocorrerá em São caetano do Sul- SP. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao PaUlo / 09/08/2021 - 16/08/2021 Nº diárias: 7
Sao PaUlo / BElEM / 16/08/2021 - 16/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoYcE Marcia BraGa do aMaral 
MaTrÍcUla: 57197635 cPf: 69025592287
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 687745
Portaria de diarias No. 48637/2021
oBJETiVo: dESfaZiMENTo E iNVENTário daS UNidadES dE ENSiNo 
rEaliZar ToMBaMENTo dE MaTEriaiS rEfErENTE aP ProGraMa di-
NHEiro dirETo Na EScola (PddE/2019/2020) aTUaliZaÇÃo daS SE-
NHaS doS GESTorES. EEEM GaSPar ViaNa, EEEM irMÃ THEodora, 
EEEfM liBErdadE E EEEM lUiZa NUNES. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 02/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 4
MaraBa / BElEM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: HEliaNa dE faTiMa Maia MorEira 
MaTrÍcUla: 57202459  cPf: 41073908291
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 687846
Portaria de diarias No. 48738/2021
oBJETiVo: conduzir servidor da crTi que viajará para realizar instalação, 
configuração, testes de rede e conectividade visando a inauguração da 
EEEfM antonio Marçal, no Município de inhangapi/Pa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iNHaNGaPi / 02/08/2021 - 03/08/2021 Nº diárias: 1
iNHaNGaPi / BElEM / 03/08/2021 - 03/08/2021 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 araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 687871

Portaria de diarias No. 48739/2021
oBJETiVo: conduzir o Secretário adjunto de logística Escola na Visita Téc-
nica na EEEfM antonio Marçal, localizada no Município de inhangapi/Pa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iNHaNGaPi / 03/08/2021 - 03/08/2021 Nº diárias: 0
iNHaNGaPi / BElEM / 03/08/2021 - 03/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: ESaU fariaS rodriGUES laGoia filHo 
MaTrÍcUla: 57217573
cPf: 17435552291
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 687872
Portaria de diarias No. 48706/2021
oBJETiVo: organizar os espações pedagógicos (biblioteca, laboratório de 
informática e multidisciplinar, sala de vídeo, sala de aEE e refeitório) , 
montagem de estantes, entre outros na EEEfM Professor antonio Marçal, 
localizada no Município de inhangapí/Pa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iNHaNGaPi / 02/08/2021 - 03/08/2021 Nº diárias: 1
iNHaNGaPi / BElEM / 03/08/2021 - 03/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: roBErTo cardoSo caSTro 
MaTrÍcUla: 54180189  cPf: 18991351204
carGo/fUNÇÃo:SEcrETario / aSSESSoraMENTo
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 687877
.
.

oUtras MatÉrias
.

desiGNar
Portaria Nº.: 6664/2021 de 27/07/2021
de acordo com o processo nº 747476/2021
designar Maria fErrEira dUarTE, Matrícula nº 57218336/1, Profes-
sor, para responder interinamente pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEM Padre Eurico/Vitoria do Xingu, a contar de 02/08/2021.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 6761/2021 de 02/08/2021
Nome: GilKa SaMPaio MorBacH
Matrícula:6307930/1 cargo:Professor
lotação:centro Ed de Jov adult Profª Tereza donato arau/Maraba
Período:02/08/21 a 30/09/21
Triênios:24/07/12 a 23/07/15
Portaria Nº. 6764/2021 de 02/08/2021
Nome: Marco aNToNio MarTiNS BoTElHo
Matrícula:225274/1 cargo:Servente
lotação:EE Stelio Maroja/Belém
Período:01/09/21 a 30/10/21
Triênios:14/05/92 a 13/05/95
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.: /2021 de 29/07/2021
Nome:JoicE caSTro BElTrao
Matrícula: Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof delgado leao sede/cachoeira do arari
Portaria Nº.: 6760/2021 de 02/08/2021
Nome:JoilSoN dE oliVEira SilVa
Matrícula:5954624/1Período:26/08/21 a 24/09/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de assistencia ao Estudante/Belem
Portaria Nº.: 6759/2021 de 02/08/2021
Nome:roSilENE MoraES SaNTaNa
Matrícula:5942150/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr Gaspar Viana/ananindeua
Portaria Nº.: 6762/2021 de 02/08/2021
Nome:MarGarETH dE oliVEira fEio
Matrícula:5052211/1Período:25/08/21 a 08/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEEf clube Maes N Senhora Parque S fco/ananindeua
Portaria Nº.: 6763/2021 de 02/08/2021
Nome:iVElENE NaZarE GoNÇalVES dE MoUra
Matrícula:57213043/1Período:20/09/21 a 19/10/21 Exercício:2020
Unidade:depto de inspeção e documentação Escolar/Belém
Portaria Nº.: 435/2021 de 26/07/2021
Nome:iSMaEl SaNdEr da SilVa NUNES
Matrícula:57210769/1Período:01/09 a 30/09/21 Exercício:2018
Unidade:EEEfM dr francisco de Paula Pinheiro/Bragança
ErraTa
errata da Portaria Nº.: 6678/2021 de 27/07/2021
Nome: lUcENil da rocHa PErEira
onde se lê:PorTaria Nº6664/2021 dE 27/07/21
Leia-se:PorTaria Nº 6678/2021 de 27/07/2021
Publicada no Diário Oficial nº 34.655/21 de 30/07/21

Protocolo: 688000
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

coMissÃo de siNdicÂNcia
Processo eletrônico nº 2020/330511
Portaria N° 1216/21, de 30 de julho de 2021.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, publicado 
no Diário Oficial nº 34. 600 de 01.06.2021, CONSIDERANDO o disposto no 
artigo nº 199 da lei nº 5810 de 24.01.1994, que obriga a autoridade que 
tiver ciência de irregularidade no serviço público a promover a apuração 
dos fatos mediante SiNdicÂNcia ou ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar, assegurado ao acusado a ampla defesa; coNSidEraNdo parecer 
e recomendações da Procuradoria Jurídica da UEPa, acerca de denúncias 
registradas por servidores desta iES, no âmbito do Programa de Pós-gra-
duação em Biologia Parasitária na amazônia, assim como homologação da 
gestão superior da UEPa pela abertura de comissão de Sindicância;
CONSIDERANDO finalmente a necessidade de novo ato de comissão de 
sindicância em virtude de férias regulamentares de docente integrante da 
presidência de comissão de sindicância, a fim de que o prazo inicial dos 
trabalhos não seja comprometido conforme recomendações nos autos do 
Protocolo eletrônico 2020/330511 de 12/05/2020;
r E S o l V E :
PrESidENTE id. fUNcioNal carGo
diEGo airES da SilVa 5905479/ 1 ProfESSor aSSiSTENTE SEcrETá-
ria liNa roSa NEVES rodriGUES cardoSo 5817595/ 1 aGENTE ad-
MiNiSTraTiVo c MEMBroS faBiaNo dE oliVEira BriNGEl 54191681/ 3 
ProfESSor aSSiSTENTE
MarY EliZaBETH dE SaNTaNa 2060779/ 2 ProfESSor TiTUlar.
art. 2º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório conclusivo no prazo 
legal de 30(TriNTa) dias, a contar da data de publicação da presente PorTaria.
art. 3º – TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 1083/21 de 23.06.2021, 
publicada no d.o.E nº 34.621 de 25.06.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 687723
reMoÇÃo de serVidor
Processo eletrônico nº 2020/377197
Portaria N° 1378/21, de 26 de julho de 2021.
rEMoVEr, o(a) servidor(a) EliaNE criSTiNa MarTiNS, id. funcional n° 
54194792/ 2, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo B, da dirEToria dE 
adMiNiSTraÇÃo dE SErViÇo, para a dirEToria dE GESTÃo dE PESSo-
AS/CODEPE, a contar de 03.06.2020, com fins de regularização funcional.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 687728
aLteraÇÃo de carGa HorÁria.
Processo eletrônico nº 2021/715370
Portaria N° 1370/21, de 26 de julho 2021
rEdUZir, de 40(quarenta) para 20(vinte), horas a carga horária do 
servidor cláUdia MarQUES SaNTa roSa MalcHEr, id. funcional nº 
5638089/3, cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado no dEParTaMENTo 
dE SaÚdE coMUNiTária, a partir de 01.08.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 687729
ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
Processo eletrônico nº 2021/122676
Portaria N° 1376/21, de 26 de julho de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Nair lUcia liMa dE SoUSa, id. funcional 
nº 57234909/ 1, cargo de Técnico em administração B - ii, lotado na co-
ordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS V, Progressão funcional por 
antiguidade, período aquisitivo 2019/2021, para referência iii da classe B, 
do cargo de Técnico em administração, integrante do quadro permanente 
de servidores Técnicos, administrativos e operacionais da UEPa, com vi-
gência retroativa a contar de 01.02.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2021/153685
Portaria N° 1407/21, de 02 de agosto de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) aNa MYlENE MilEo SallES TEiXEira, id. 
funcional nº 54185720/4, cargo de Técnico em Medicina cardiológica, B 
- iii, lotado na coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, Pro-
gressão funcional por Merecimento/avaliação de desempenho, período 
aquisitivo 2018/2020, para referência iV da classe B, do cargo de Técnico 
em Medicina cardiológica, integrante do quadro permanente de servidores 
Técnicos, administrativos e operacionais da UEPa, com vigência retroativa 
a contar de 08.02.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 687731

ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
Processo eletrônico nº 2021/618259
Portaria N° 1391/21, de 28 de julho de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) GEraldo MaTEUS dE Sa, id. funcional nº 
5824290/ 3, cargo de ProfESSor aUXiliar iV, lotado no(a) caMPUS dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia, progressão VErTical, para referência i da 
classe de ProfESSor aSSiSTENTE com vigência a contar de 11.12.2020.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 687732
GrUPo de traBaLHo resPoNsÁVeL PeLo ProGraMa de reVaLidaÇÃo 
dos diPLoMas do cUrso de GradUaÇÃo eM MediciNa da UePa
Processo eletrônico nº 2021/792764
Portaria N° 1408/21, de 29 de julho de 2021.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, publicado 
no Diário Oficial nº 34.600 de 01.06.2021; CONSIDERANDO, o disposto no 
artigo 31, inciso Xii do Estatuto da UEPa que autoriza o reitor a delegar 
atribuições ao Vice – reitor e outros auxiliares da administração;
CONSIDERANDO finalmente a solicitação e deferimento da Gestão Supe-
rior quanto a comissão do grupo de trabalho responsável pelo Programa 
de revalidação dos diplomas do curso de graduação em Medicina da UEPa 
conforme o Protocolo Eletrônico nº 2021/792764 de 20.07.2021;
rESolVE;
art. 1º - dESiGNar os servidores desta iES abaixo relacionados, para com-
porem o grupo de trabalho responsável pelo Programa de revalidação dos 
diplomas do curso de graduação em Medicina da UEPa, conforme abaixo:
PrESidENTE:
Maria cÉlia BarroS VirGoliNo PiNTo (ProGrad);
MEMBroS:
ilMa PaSTaNa (VicE-rEiTora); EMaNUEl dE JESUS SoarES dE SoUZa 
(dirETor do ccBS);
fraNciSca rEGiNa oliVEira carNEiro (ccBS);
aNa VirGÍNia SoarES VaN dEN BErG (coordENadora do cUrSo dE 
MEdiciNa);
GlÓria Maria fariaS da rocHa (daa);
MiGUEl coSTa da SilVa (daa);
BiaNca caMPoS ValENTE (daa).
art. 2º - ficam revogadas as demais disposições em contrário.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 687734
.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor
Processo eletrônico nº 2021/719414
Portaria N° 1377/21, de 26 de julho de 2021.
dESiGNar a servidora Maria GorETE crUZ ProcÓPio, id. funcional nº 
5954742/1, cargo de TÉcNico a, para responder pró-tempore pela co-
ordENaÇÃo dE aValiaÇÃo da UEPa, no período de 01 a 30.07.2021, em 
substituição ao titular sem ônus para administração.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 687725
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 003/2018-UePa
Nº TErMo: 3°(Terceiro)
claSSificaÇÃo: Termo de autorização de Uso de aquisição de Material 
de consumo
daTa dE aSSiNaTUra: 02/08/2021
MoTiVo: Prorrogação de vigência
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
de vigência do contrato n. 003/2018.
Valor da coNTraPrESTaÇÃo: a autorizada repassará mensalmente à 
Universidade do Estado do Pará o valor de r$1.100,00 (mil e cem reais), 
convertidos em materiais de consumo, e/ou permanente ou em prestação 
se serviços para utilização do ccBS/UEPa.
iNÍcio da ViGÊNcia: 03/08/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 02/08/2022
foro: BElÉM/Pa
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
NoME: carloS MaGNo rodriGUES oliVEira
loGradoUro: alameda vinte e Sete n° 05, conjunto Maguari
Bairro: coqueiro
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66.823-094
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 687776
terMo aditiVo de coNtrato
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 03/2020-UePa
Nº TErMo: 1° (primeiro)
claSSificaÇÃo: Prestação de Serviços
daTa dE aSSiNaTUra: 02/08/2021
MoTiVo: Prorrogação de vigência
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
de vigência do contrato n. 03/2020.
iNÍcio da ViGÊNcia: 04/08/2021
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TÉrMiNo da ViGÊNcia: 03/08/2022
foro: BElÉM/Pa
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8868
Elemento de despesa: 339039
fonte de recurso: 0102
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8867
Elemento de despesa: 339039
fonte de recurso: 0102
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
NoME: c. Q. coMÉrcio dE SErViÇoS aliMENTÍcioS E EVENToS lTda
loGradoUro: av. duque de caxias, nº 487
Bairro: Marco
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66.093-026
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 687777
..

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

.

..

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 631/2021 - 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: 2021/820649
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 01/09/2021 a
30/09/2021, correspondente ao triênio de 22/03/2001 a 21/03/2004, para 
o servidor, adilSoN Jairo carValHo loBaTo, Matrícula nº 3191818/1, 
carGo: agente administrativo, lotado na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
02 de agosto de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 687782
.

errata
.

Portaria Nº 590/2021 - seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/758826
errata
onde se lê: 04 e ½ (quatro e meia) diárias
Leia-se: 02 e ½ (duas e meia) diárias
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
03 de agosto de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado 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 PaE nº 2021/638204
errata
onde se lê: Por meio do contrato nº 32/2019 – SEaSTEr.
Leia-se: Por meio do contrato nº 32/2019 - SEaSTEr, no município de 
Gurupá/Pa, no período de 21 a 24.07.21.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
03 de agosto de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 687855

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 30/2021/seaster
Processo nº 2021/327357
objeto: aquisição e entrega parcelada de gêneros alimentícios perecíveis (pães).
Pregão Eletrônico: 04/2021
Vigência: 12 meses a contar da data de assinatura.
data da assinatura: 02/08/2021
funcional Programática: 87101.08.244.1505.8860
Natureza despesa: 3390.30
ação detalhada: 243.078
fonte: 0107
Valor Global: r$ 24.571,49
funcional Programática: 43104.08.241.1505.8865
Natureza despesa: 3390.30
ação detalhada: 253.937/253.938
fonte: 0107
Valor Global: r$ 24.571,49
contratado: PaNificadora UMariZal lTda
cNPJ: 04.910.063.0001/36
End: Travessa 14 de Março, n° 1065, cep. 66055-490, Umarizal, Belém/Pa.
ordenador: inocencio renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 687649
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 07/2020/seaster
Processo nº 2021/820219
objeto: prorrogação do prazo de vigência por mais 03 (três) meses
dispensa de licitação Nº 07/2020 - SEaSTEr.
Vigência: 04/08/2021 a 01/11/2021
data da assinatura: 03/08/2021
Unidade orçamentária: 87.101
funcional Programática: 87101.08.244.15 05.8860 / 87101.08.244.15 05.8860
Natureza despesa: 3390.39
fonte: 0107 / 0186008572
Plano interno: 2080008860c / 7685coVidPa
ação detalhada: 186.795 / 186.795
Valor Global: r$ 1.069.000,00
contratado: ProaM – ProdUToS E SErViÇoS da aMaZÔNia lTda - EPP
cNPJ: 04.373.034/0001-82
End: Tv. Joaquim Távora, n° 526 – Bairro: Pedreira, Belém/Pa, cEP: 
66.023-730
ordenador: inocencio renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 687656
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 633/2021 – 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° 2021/822407
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 60.00(SESSENTa rE-
aiS), em favor do (a) servidor (a), adriaNa claUdia ViEira PiNTo, GE-
rENTE.matricula nº 5946527 para atender despesas com o pagamento de 
tarifa ( Guia para pagamento de tarifa – caiXa, em anexo ), referente a 
publicação no doU da prorrogação de vigência do Tc 0297645-27/2009.
43.101 – 08.122.1297.8338 f:0101 189.517
dESPESa: : 339039 r$ 60,00
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 
02 agosto de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 632/2021 – 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° 2021/823017
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 800,00(oiTocENToS 
rEaiS), em favor do (a) servidor (a), KarolaiNE cUNHa da SilVa. Ge-
rente,matricula nº 5949245/1 para atender despesas emergenciais que 
não podem ser subordinadas ao processo normal de aquisição.
87.101 – 08.244.1505.8860 f: 0107 243.078
dESPESa: : 339039 r$ 800,00
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 
02 agosto de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 687568
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.

diÁria
.

Portaria Nº 637/2021 – 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 2021/748024
rESolVE:
autorizar o pagamento de 07 ½ (SETE E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
MarcEliNa PiNTo SaNToS,MaTricUla Nº 57196135 e JoÃo loPES JU-
Nior , MaTricUla Nº 5906606/1 que se deslocaram para cHaVES/afUar, 
no período de 01 à 08/08/2021, para realizar apoio Técnico a conferencia 
Municipal.
Classificação Orçamentária:
87.101- 08.422.1505.8402 f: 0139002241 253.896 339014
egistre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
02 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 634/2021 – 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 2021/821116
rESolVE:
autorizar o pagamento de 01 E ½ (UMa E MEia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
iNocENcio rENaTo GaSPariM,Secretário de Estado, matricula5945555/
1,GUilHErME aUGUSTo dE alMEida carPEGGiaNi,assessor Especial
i,matricula5946562/2,,que se deslocarão ao município de coNcÓrdia do
Pará/Pa,de 30/07 a 01/08/2021 com objetivo de participar de reunião 
sobre os Programas de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda com 
a Gestão Municipal,WElliNGToN TadEU raMoS MElo,colaborador Even-
tual,cPf: 264.393.012-68,conduzir veículo da SEaSTEr com o senhor Se-
cretário da SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
43.101 - 08.244.1505.8863 0101006357/0101 234.191
339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
02 de agosto de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 638/2021 – 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 2021/826836
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 E ½ ( TrÊS E meia) diárias Para cada
SErVidor ciTado aBaiXo:
aNToNia MaciETTY MacEdo fErrEira, conselheira Estadual, 
cPf:034.363.537 - 28 JoSÉ ocEaN NUNES rodriGUES,cPf 482.084.422 
– 91, coNSElHEiro ESTadUal QUE irÃo SE dESlocar ao MUNiciPio 
dE BElTErra/Pa no PEriodo 15 a 18/08/2021, coM oBJETiVo de reali-
zar apoio Técnico a conferencia Municipal de Bel terra/Pa.
Classificação Orçamentária:
87.101- 08.422.1505.8402 0139002241 253.896 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
03 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 687566
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato de serVidor teMPorÁrio
coNtrato de serVidor teMPorÁrio Nº 127/2020
ParTES: faSEPa E GaBriEl ViNicioS lEal
carGo: MoNiTor
loTaÇÃo: cSEM
adMiSSÃo: 03/08/2020
TErMiNo: 02/08/2021
lUiZ cESlSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 687747

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 23/2021-GecoN de 03 de aGosto de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará, 
no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de Maio de 2021.
considerando o despacho da daf, no protocolo n° 2021/809075, de 
26/07/2021.
r E S o l V E:
 i - dESiGNar o servidor dircEU dE caSTro SaNToS Mat: 57189055/1, 
EM SUBSTiTUiÇÃo ao servidor JoSÉ lUiZ arrUda carValHo para atuar 
como fiscal do contrato 09/2021, firmado com a empresa APOLO COMER-
cial lTda, cNPJ: 02.567.637/0001-90, a contar de 26/07/2021.
ii – dESiGNar o servidor carloS alBErTo NEVES Prado Mat: 
54195796/1, EM SUBSTiTUiÇÃo ao servidor JoSÉ lUiZ arrUda carVa-
LHO para atuar como fiscal do contrato 10/2021, firmado com a empresa 
GPM coMÉrcio dE GáS EPP-ME, cNPJ Nº 06.963.296/0001-22, a contar 
de 26/07/2021.
iii - dESiGNar a servidora faBiaNE da crUZ BraNdÃo Mat: 5919175/1, EM 
SUBSTiTUiÇÃo ao servidor JoSÉ lUiZ arrUda carValHo para atuar como 
fiscal do contrato 11/2021, firmado com a empresa COMATEL COMÉRCIO DE 
MaTErial lTda cNPJ nº 04.510.069.0001-16, a contar de 26/07/2021.
iV - dESiGNar o servidor MaNoEl roBErTo daS MErcÊS MacHado Mat: 
3229033/1, EM SUBSTiTUiÇÃo ao servidor JoSÉ lUiZ arrUda carValHo para 
atuar como fiscal do contrato 31/2020, firmado com a empresa FREITAS GUI-
MarÃES & cia lTda cNPJ nº 04.895.405/0001 -96, a contar de 26/07/2021.
Esta PorTaria entre em vigor na data da assinatura. dÊ- SE, ciÊNcia, 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa

Protocolo: 687864
Portaria Nº 24/2021-GecoN de 03 de aGosto de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de 
Maio de 2021.
considerando despacho da daf constante no protocolo n° 2021/808835, 
de 03/08/2021;
 r E S o l V E:
 i - dESiGNar o servidor carloS alBErTo NEVES Prado, matrícula 
54195796/1 para atuar como fiscal do contrato administrativo nº 21/2021, 
firmado com a empresa PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS EIRELI, a 
contar de 03 de agosto de 2021;
Esta PorTaria entre em vigor na data da assinatura. dÊ-SE ciÊNcia, 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa

Protocolo: 687868
.

diÁria
.

Portaria: 341-do dia 03/08/2021
OBJETIVO: a fim de Participar de reunião técnica na DAS e, troca de expe-
riências com Unidades (Proc.833883/2021- Mem 362/2021)
SErVidora: lUcilÉia cardoSo caValcaNTE
carGo:PEdaGoGo  -  MaTricUla: 5918798/3
oriGEM: MaraBá/Pa-dESTiNo: BElEM/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM:  04 a 07/08/2021 -  diáriaS-3,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 688003
Portaria nº 342, de 03 de agosto de 2021.
Processo nº 837598/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiada no CSEF, conforme justificado.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa - dESTiNo: doM EliSEU/Pa.
PErÍodo: 23/06/2021 a 25/06/2021. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: SilVia  HEVEliSE doS SaNToS MElo, PSicÓloGa, Matricula 
5681910/3, e PaUlo aNdErSoN caMPElo loBo, MoToriSTa, Matricula 5956506/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 688046
Portaria nº 340, de 02 de agosto de 2021.
Processo nº 831010/2021.
oBJETiVo: apresentar adolescente, custodiado no ciaM/MaraBá, em au-
diência designada judicialmente.
oriGEM: MaraBá/Pa – dESTiNo: iTUPiraNGa/Pa.
PErÍodo: 28/07/2021 a 28/07/2021 – (0,5) diária
SErVidorES: lUcilEia cardoSo caValcaNTE, PEdaGoGa, Matricula 
5918798/3, e dioGENES PErEira dE SoUSa, MoToriSTa, Matricula 5956738/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 687917
Portaria nº 339, de 02 de agosto de 2021.
Processo nº 816149/2021.
oBJETiVo: realizar capacitação e assessoramento técnico para elaboração do Plano 
Municipal de atendimento Socioeducativo, conforme os termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: STa Maria e TracUaTEUa/Pa.
PErÍodo: 09/08/2021 a 12/08/2021. – (3,5) diáriaS
SErVidorES: MariZa calaNdriNi MUriBEca, aG. adMiNiSTraTiVo, 
Matricula 5661250/2, JaNE GarETE SaraiVa TEiXEira, MoNiTora, Ma-
tricula 54189614/1, e JoÃo SilVa da coNcEiÇÃo, MoToriSTa, Matricula 
3215342/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 687909
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..

oUtras MatÉrias
.

terMo de coMProMisso de BoLsista N° 14/2021.
a fundação de atendimento Socioeducativo do Pará – faSEPa e o estagiá-
rio, ariaN da SilVa SoUSa resolvem assinar o Termo de compromisso n° 
14/2021. inserção do estagiário ao convênio n° 01/2016 celebrado entre 
a faSEPa e a Secretaria de Estado de administração do Pará – SEad, con-
forme previsão legal da lei federal n° 8.069/90. art. 63.
Período: 04/08/2021 à 03/08/2022; Valor r$ 485,46.
lUiZ cElSo da SilVa /Presidente da faSEPa.

Protocolo: 687860
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº 352/2021
OBJETIVO: Realizar ações de fiscalização nos estabelecimentos comerciais, 
a fim de garantir os direitos dos consumidores contidos na lei 8.078/90.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Eldorado dos carajás, Nova ipixuna, dom Eliseu, Ulianópolis, 
Paragominas/Pa
SErVidor:
• JEFFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES; CARGO: Assistente Ad-
ministrativo; MaT: 57195607/2; PErÍodo: 09 a 22/08/2021; Quantidade 
de diárias: 13,5
• MANOEL SERGIO BORGES; CARGO: Motorista; MAT: 5807239/2; PERÍO-
do: 09 a 22/08/2021; Quantidade de diárias: 13,5
• CÍCERO CA PAIXÃO RIBEIRO FILHO; CARGO: Agente de Vigilância Sanitá-
ria; MaT: 86665/1; PErÍodo: 09 a 22/08/2021; Quantidade de diárias: 13,5
• RODRIGO VIEIRA MOURA; CARGO: Coordenador de Fiscalização; MAT: 
57208915/3; PErÍodo: 09 a 22/08/2021; Quantidade de diárias: 13,5
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 688035
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

Portaria N° 192/2021 daF/sedeMe  BeLÉM, de 03 de aGosto 2021.
Nome:BrUNo MEdEiroS PoMPEU/Matricula:n° 5948369/1/cargo:Geren-
te/origem:Belém-Pa/destino:São félix do Xingu-Pa, ourilândia do Norte-
Pa, Bannach-Pa e Parauapebas-Pa /Período:de 09/08/2021 a 14/08/2021/
diárias:5,5 (cinco e meia)/objetivo: executar as ações do Plano de Tra-
balho do acordo de cooperação Técnica Nº 001/2021, assinado entre a 
SEdEME e a Prefeitura Municipal de São félix do Xingu, referente ao trei-
namento de equipe técnica da prefeitura para acesso ao Sistema de Gestão 
cErM. atendimento às demais prefeituras da região do TS Pa-279.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 687993
..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

Portaria Nº 087/2021 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/824973;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: MaYara fiGUEira PiNHEiro, matrícula: 5949879/1, 
ocupante do cargo de Gerente de desenvolvimento de Novos Negócios.
oBJETiVo: realizar visita técnica à área do distrito industrial de Barcarena.
dESTiNo:  Barcarena
PErÍodo: 05/08/2021
QTdE:  ½ diária.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 02 de agosto de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 687664

..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 159/2021, GaB/iMetroParÁ, 02 de agosto de 2021.
dispõe sobre interrupção de férias de Servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNSidEraNdo PorTaria Nº 120/2021, GaB/iMETroPará, 25 de junho 
de 2021, publicada no doE nº 34.623 de 29/06/2021.
rESolVE:
art. 1º iNTErroMPEr, a contar de 02/08/2021, por necessidade de ser-
viço, o gozo de férias do servidor carloS lacErda PaNToJa WErNEcK, 
matrícula nº. 271, ocupante do cargo de Motorista, referente ao período 
aquisitivo 13/10/2018/2019, para gozo oportuno.
art. 2º Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
retroagindo seus efeitos a contar de 02/08/2021;
art. 3º registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 02 de agosto de 2021.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 687751
..

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

..

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria coNJUNta de desiGNaÇÃo N° 019/2021 – NePMV
o Secretário de Meio ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (SEMaS/
Pa), e a diretora Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios Verde 
(NEPMV), no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, rESolVEM:
art. 1º designar a servidora Julianne Maria alves Moutinho Marta, matrícu-
la 572158541, para atuar como fiscal Substituto do contrato administra-
tivo nº 03/2020/NEPMV celebrado com a empresa SilVa E VENdrUScolo 
lTda, que tem como objetivo à contratação de 16.011 UST’s de serviços 
técnicos especializados para realização de análise de cadastro ambiental 
rural, inscritos na plataforma do Sistema de cadastro ambiental rural do 
Estado do Pará – Sicar/Pa.
art. 2º designar o servidor Hernan Sequeira Barrantes, matrícula 5903161, 
para atuar como fiscal auxiliar do contrato administrativo nº 03/2020/NEPMV, 
em substituição ao servidor antônio ozenilto de Sousa lima, matricula 5953122.
Art. 3. São atribuições do FISCAL SUBSTITUTO, nos impedimentos do fiscal titular:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; II - Fiscalizar o cum-
primento, pelo contratado, das normas, objeto e cláusulas contratuais; iii 
- registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contra-
to; iV - confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está 
em conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando a nota 
fiscal/fatura de pagamento, juntando, inclusive, termo declaratório que o 
serviço foi satisfatoriamente executado; V - controlar o prazo de vigência 
do contrato sob sua responsabilidade; Vi - apresentar relatórios consolida-
dos sobre a execução do contrato, quando solicitado.
art. 4º São atribuições do fiScal aUXiliar:
I - Apoiar a avaliação dos relatórios qualificados como produtos entregues 
pela contratada; ii - Emitir manifestações técnicas acerca da execução do 
contrato; e III - Mediante solicitação do fiscal, desempenhar outras ativi-
dades que subsidiem o cumprimento das obrigações da contratante.
Art. 5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fis-
cal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, para 
adoção das medidas convenientes.
art. 6. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
art.7. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 21 de julho de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’dE alMEida - Secretario da SEMaS/Pa
JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa - diretora Geral do NEPMV

Protocolo: 687698
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..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 54/2021 - carta coNVite Nº 14/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
coNSTrUTEc coNSTrUÇÃo E TraNSPorTE EirEli EPP - cNPJ nº 
11.128.119/0001-60
oBJETo: EXEcUÇÃo doS SErViÇoS da oBra dE rEforMa da orla dE 
GENiPaÚBa, ETaPaS dE coNSTrUÇÃo da raMPa dE coNcrETo, No MU-
NicÍPio dE SaNTa BárBara/Pa.
ViGÊNcia: 04/08/2021 a 02/11/2021
Valor: r$ 113.233,72
NoTa dE EMPENHo: Nº 2021NE01370
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07101 15.695.1498.7658 449051 0101/0301
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 03/08/2021
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
rua Village frances, 42, almir Gabriel, cEP 67.212-015, na cidade de Ma-
rituba/Pa.
Telefone: (91) 98107-9002

Protocolo: 688055
.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 17/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - cNPJ nº 05.421.110/0001-40
Objeto: Construção de pavimentação em Blokret sextavado, com meio fio, 
linha de água e calçamento, no Município de Senador José Porfírio - Pa
Vigência: 04/08/2021 a 04/02/2022
Valor Global: r$ 1.282.745,24
dotação orçamentária:
SEdoP: 07101 15.451.1489.7645  444042  0101/0301
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio: 08 0801 15.452.0498.2038 
449051 0101
foro: Belém
data da assinatura: 03/08/2021
responsável pela Entidade recebedora dos recursos: dirceu Biancardi
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras

Protocolo: 687975
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 43/2021
objeto: fornecimento de ferramentas e materiais diversos, aplicáveis nos 
serviços de manutenção eletromecânica nos equipamentos dos sistemas 
de abastecimento de água da coSaNPa, no Estado do Pará.
Valor Global: r$20.881,85 (vinte mil e oitocentos e oitenta e um reais e 
oitenta e cinco centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 02/08/2021.
Contratada: Lilian Michelle Rieck Tavares, CNPJ: 28.038.169/0001-50.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 687565
coNtrato Nº 36/2021
objeto: fornecimento de válvulas de retenção dupla portinhola – tipo WafEr 
para manutenção dos setores operacionais de Belém, no estado do Pará.
Valor Global: r$585,389,84 (quinhentos e oitenta e cinco mil e trezentos e 
oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 02/08/2021.
contratada: Vcw Válvulas – indústria, comércio e representação ltda, 
cNPJ/Mf: 08.739.643/0001-63.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 687553

coNtrato Nº 35/2021
objeto: fornecimento de equipamentos (Medidor de Vazão Eletromag-
nético, Medidor Ultrassônico de Vazão, Maleta de Medição e data logger 
de Pressão), destinados as atividades de Macromedição nos Sistemas de 
abastecimento de água da coSaNPa, no Estado do Pará.
Valor Global: r$394.000,00 (trezentos e noventa e quatro mil reais).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 02/08/2021.
contratada: Sanesoluti comercio de instrumentação e controle lTda, 
cNPJ: 22.538.071/0001-85.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 687562
coNtrato Nº 46/2021
objeto: fornecimento de ventosas tríplice função frangeada – ø = 200 mm 
– PN16 para manutenção preventiva e/ou corretiva nas adutoras de fºfº 
e de aço carbono na água bruta tratada dos municípios de ananindeua, 
Belém e Marituba, que compõem a região metropolitana de Belém- rMB.
Valor Global: r$51.898,99 (cinquenta e um mil e oitocentos e noventa e 
oito reais e noventa e nove centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 02/08/2021.
contratada: ccK comercial lTda, cNPJ: 22.065.938/0001-22.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 687556
coNtrato Nº 44/2021
objeto: fornecimento de retentores, rolamentos, selos mecânicos e aco-
plamentos para uso em manutenção preventiva e corretiva nos equipa-
mentos das elevatórias pertencentes à coSaNPa, no Estado do Pará.
Valor Global: r$13,000,00 (treze mil reais).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 02/08/2021.
contratada: Brvo distribuidora Eireli, cNPJ/Mf: 30.273.846/0001-66.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 687546
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

3º terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 17/2017
objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a 
contar de 20.07.2021, encerrando em 19.07.2022.
data de assinatura: 20/07/2021.
cedente: Município de alenquer, cNPJ: 004.838.793/0001-73.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 687540

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 122/2021 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2021/804072, que 
trata sobre o afastamento da titular da Gerência Estratégica de Trabalho 
Técnico Socia l- GETTS, Sra. aldENir fErrEira da coSTa, matrícula nº 
5955004/1, no período de 19.07.2021 a 02.08.2021, por motivo de férias.
r E S o l V E:
1. dESiGNar a Sra. ÉriKa corrEa forTUNaTo, Matrícula nº 5909163/3, 
para substituir a referida Chefia da GETTS, no período acima citado.
2. faZEr vigorar os efeitos da presente PorTaria a partir de 19.07.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 26 de julho de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 687530
..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

Portaria Nº 334 de 03 de aGosto de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o disposto no art. 49, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
loTar a servidora EliETE SaNTaNa cHaVES BarroSo, identidade fun-
cional nº 57191404/2, ocupante do cargo de Técnica em Gestão de desen-
volvimento, ciência, Tecnologia e inovação – Engenharia de Produção, na 
diretoria de administração e finanças – daf, contar de 02/08/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 03 de agosto de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 687746
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.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa: 05/2021
data: 03/08/2021
Valor: r$ 3.360.000,00 (Três milhões e trezentos e sessenta mil reais).
objeto: a presente dispensa tem como objeto a contratação direta, de pes-
soa jurídica, de natureza privada, sem fins lucrativos, do ente que compõem 
o Sistema “S”, o Serviço Nacional de aprendizagem industrial, o SENai/Pa, 
para realização da Ação 8507 – Qualificação as Potencialidades Locais do Pro-
grama 1501- Educação Profissional e Tecnológica, para execução de serviços 
de educação profissional de cursos de nível FIC - Formação inicial e continu-
ada e qualificação profissional, em conformidade com o Processo Eletrônico 
nº 2021/10252, dispensada à licitação, na forma que estabelece o artigo 24º, 
inciso Xiii, da lei federal nº 8.666, de 1993, assegurados os princípios jurídi-
cos fundamentais, em tudo obedecidas às normas aplicáveis, e do artigo 8º, 
incisos de i a Vi da lei Estadual nº 8.427, de 2016.
Data da ratificação: 03/08/2021
orçamento: funcional Programática: 48101.19.363.1501.8507, Elementos de des-
pesa: 339039, fonte: 0101 e 0324, ação: 267546 e Plano interno: 101.000.8507c.
contratado: SErViÇo NacioNal dE aPrENdiZaGEM iNdUSTrial- SENai, 
(cNPJ: 03.785.762/0001-39).
Endereço: Tv. Quintino Bocaiúva, 1588 - Nazaré - 66035-190 - Belém/Pa.
ordenador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY

Protocolo: 687739
.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto Nº 01
coNtrato Nº 011/2021 – sectet/empresa inteceleri tecnologia 
para educação Ltda
 Processo nº 2020/927843
assinatura: 03/08/2021
Justificativa: Tendo em vista o que consta nos autos do processo nº 
2020/927843, retificar na Dotação Orçamentaria referente as Despesas 
com a SECET a ação 232.902 para 232.852 e retificar o Elemento de 
despesas 339140 para 339040. Também, incluir na dotação orçamen-
taria referente as despesas com as EETEPaS a funcional Programática: 
48101.12.363.1501.8530, Elemento de despesa: 339040, ação: 267110, 
fonte: 0102 e Pi: 101.000.8530c, referente ao coNTraTo n 011/2021, 
firmado entre a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, Educação 
Superior e Profissional e Tecnológica – SECTET e a Empresa Inteceleri Tec-
nologia para Educação lTda, em conformidade com os termos do § 8º, 
artigo 65 cominado com o artigo 116 da lei nº 8.666/92.
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY, Secretário de Es-
tado da SEcTET.

Protocolo: 687958
.

diÁria
.

Portaria Nº 336 de 03 de aGosto de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/834990.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores JoSÉ lEoNEl dE SoUZa coUTiNHo, identi-
dade funcional nº 4014/1 – Técnico em Gestão de infraestrutura – En-
genheiro civil, e PaUlo rUBENS riBEiro PErEira, identidade funcional 
nº 830038/1, ocupante do cargo de assistente Técnico - referência XX-
VII,  lotados na Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tecnológica 
– dETEc, a viajarem ao município de Salvaterra-Pa, no período de 05 a 
07/08/2021, a fim de realizar visita técnica para o levantamento de manu-
tenção predial de urgência na EETEPa do referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e 1/2(duas e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 03 de agosto de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 688039
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 335 de 03 de aGosto de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNSidEraNdo o processo nº 2021/837952.
r E S o l V E:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a partir de 03/08/2021, o gozo de 
férias do servidor carloS EdUardo MiraNda da coNcEiÇÃo, identidade 
funcional nº 54187348/2, ocupante do cargo de coordenador, lotado na 
SEcad, referente ao exercício 2020/2021, concedido anteriormente, no 
período de 02/08/2021 a 31/08/2021, através da PorTaria nº 263 de 
02/07/2021, publicada no doE nº 34.627 de 05/07/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 03 de agosto de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 687845

..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

torNar seM eFeito
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 art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
considerando os termos do processo n. 2021/839349,
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo o extrato da publicação do contrato n.012/2021, 
publicado no Diário Oficial do Estado n. 34.626, de  02/07/2021, refren-
te a prestação de serviços temporários para desempenhar as atribuições 
pertinentes ao cargo de TÉcNico EM adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS - ad-
MiNiSTraÇÃo.
carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente

Protocolo: 687944
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 138/2021 – GaBiNete, de 28 de Julho 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 art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
forMaliZar a concessão de 05 (cinco) dias de licença para Tratamento 
de Saúde, no período de 10/06/2021 a 14/06/2021, ao servidor dHYo 
dENNEr MaGalHÃES SilVa, identidade funcional nº. 5941760/1, ocu-
pante do cargo de assistente administrativo, de acordo com o disposto 
no art. 81 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e conforme Proc. 
2021/737210 e laudo Médico nº 77715.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 28 de Julho de 2021.
carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente

Protocolo: 687733
Portaria N° 139/2021 – GaBiNete, de 28 de Julho 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 art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
forMaliZar a concessão de 10 (dez) dias de licença para Tratamento de 
Saúde, no período de 07/04/2021 a 16/04/2021, do servidor WaGNEr da 
SilVa SaNToS, identidade funcional nº. 5918281/1, ocupante do cargo de 
TÉcNico EM GESTÃo dE dESENVolViMENTo, ciÊNcia, TEcNoloGia E 
iNoVacÃo, de acordo com o disposto no art. 81 da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e conforme Proc. 2021/737210 e laudo Médico nº 77716.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 28 de Julho de 2021.
carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente

Protocolo: 687736
.

diÁria
.

Portaria N° 022/2021 – dirad/FaPesPa, de 03 de agosto de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 158/2020 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº S/N / 2021 – diTEc/faPESPa, de 30 de 
Julho de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/830452;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 4 e ½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: MaNoEl doMiNGoS crUZ MacHado
MaTricUla: - 5807620/4
carGo: coordenador de Prestação de contas
TraJETo: Belém/Pa-curitiba/Pr-Belém/Pa
PErÍodo: 17/08/2021 a 21/08/2021
QUaNTidadE: 4 e 1/2 (Quatro e Meia) diárias
oBJETiVo: participar de treinamento pela PlaTaforMa + BraSil.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 03 de agosto de 2021.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 687891
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Portaria N° 025/2021 – dirad/FaPesPa, de 03 de agosto de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 158/2020 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando s/n 2021 – diTEc/faPESPa, de 02 de 
agosto de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/832318;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 4 e ½ (quatro e meia) diárias 
a servidora abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir discriminado:
NoME: MaGda TorrES BalloUT
MaTricUla: - 5456576/4
TraJETo: Belém/Pa-curitiba/Pr-Belém/Pa
PErÍodo: 17/08/2021 a 21/08/2021
QUaNTidadE: 4 e 1/2 (Quatro e Meia) diárias
oBJETiVo: participar de treinamento pela PlaTaforMa + BraSil.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 03 de agosto de 2021.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 687905
Portaria N° 023/2021 – dirad/FaPesPa, de 03 de agosto de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 158/2020 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o ofício nº 001/2021 – cEcoN/faPESPa, de 29 de Julho de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/837538;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 4 e ½ (quatro e meia) diárias 
ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir discriminado:
NoME: SaMUEl aUGUSTo SiQUEira filHo
MaTricUla: - 5890006/3
carGo: coordenador de controle, Execução e análise contábil
TraJETo: Belém/Pa-curitiba/Pr-Belém/Pa
PErÍodo: 17/08/2021 a 21/08/2021
QUaNTidadE: 4 e 1/2 (Quatro e Meia) diárias
oBJETiVo: participar de treinamento pela PlaTaforMa + BraSil.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 03 de agosto de 2021.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 687895
Portaria N° 024/2021 – dirad/FaPesPa, de 03 de agosto de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 158/2020 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o ofício nº 001/2021 – cEcoN/faPESPa, de 29 de Julho de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/827552;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 4 e ½ (quatro e meia) diárias 
ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir discriminado:
NoME: doUGlaS iNácio aMaral da coSTa
MaTricUla: - 54189425/2
carGo: Técnico em administração e finanças
TraJETo: Belém/Pa-curitiba/Pr-Belém/Pa
PErÍodo: 17/08/2021 a 21/08/2021
QUaNTidadE: 4 e 1/2 (Quatro e Meia) diárias
oBJETiVo: participar de treinamento pela PlaTaforMa + BraSil.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 03 de agosto de 2021.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 687899
.

FÉrias
.

Portaria N° 144/2021 – GaBiNete, de 02 de agosto 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 art. 7, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
conceder férias regulamentares aos servidores da fundação amazônia de 
amparo a Estudos e Pesquisas - faPESPa, conforme abaixo:

Matrícula Nome Período aquisitivo Gozo

5950724/1 rEGiNaldo do Socorro PaiVa aBrEU 06/09/2020 a 
05/09/2021

06/09/2021 a 
05/10/2021

5918404/1 GilSoN PErEira PraTa 30/04/2020 a 
29/04/2021

09/09/2021 a 
08/10/2021

57212545/2 EUclidES aNdrE NaSciMENTo NETo 18/11/2021 a 
17/11/2020

08/09/2021 a 
22/09/2021

5807620/4 MaNoEl doMiNGoS crUZ MacHado 08/01/2020 a 
07/01/2021

01/09/2021 a 
30/09/2021

registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 02 de agosto de 2021.
carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente

Protocolo: 687743

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 134/2021 – GaBiNete, de 03 de agosto de 2021.
 o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento no art. 7º, Viii, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 de 
julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria n.116/2021-GaBiNETE, de 
21/06/2021, publicado no doE n. 34.619, de 23/06/2021;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.012/2021, à seq. 74, dos 
autos do processo n.2020/910877, de 05/07/2021, da lavra do Presidente 
da Comissão, em que solicita e justifica a necessidade de prosseguimento 
dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo o Parecer Jurídico n. 148/2021-ProJUr/faPESPa, à seq. 
77, constante no autos 2020/910877.
rESolVE:
art. 1º ProrroGar a comissão instituída pela PorTaria acima 
referida, para que no prazo de 30 (trinta) dias, seja dada continuidade à 
investigação e devida conclusão dos trabalhos da comissão, a contar da 
data subsequentes ao término final do último prazo então concedido.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 03 de agosto de 2021.
carlos Edilson de almeida Maneschy
  diretor-Presidente

Protocolo: 687638
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

coNtrato
.

eXtrato do terMo de rescisÃo UNiLateraL
termo de rescisão Unilateral do contrato administrativo Nº 09/2021-seeL
Processo Nº 2021/159051- inexigibilidade de Licitação nº 01/2021
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr e Mário EdUardo 
SaNTiaGo araÚJo, inscrito no cPf sob o nº 634.226.112-15.
objeto: o presente Termo tem como objeto a rESciSÃo UNilaTEral do 
Contrato nº 09/2021-SEEL, firmado entre as partes em 25 de Fevereiro de 
2021, tendo por objeto a contratação de Pessoa física Especializada em 
Serviços de assessoria na área de Engenharia civil, Para o Monitoramen-
to, acompanhamento e fiscalização da obra de reforma Geral do Estádio 
olímpico do Pará- Mangueirão.
fundamento legal: Este Termo de rescisão decorre de autorização da au-
toridade legal competente e tem respaldo na cláusula décima Setima do 
contrato nº 09/2021, e ainda nos termos do artigo 78, inciso Xii c/c artigo 
79, inciso i da lei federal nº 8.666/93.
Belém(Pa), 30 de Julho de 2021.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer – SEEl

Protocolo: 688037
eXtrato do terMo de rescisÃo UNiLateraL
termo de rescisão Unilateral do contrato administrativo Nº 08/2021-seeL
Processo Nº 2021/159051- inexigibilidade de Licitação nº 01/2021
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr e ricardo MoUra 
PErEira, inscrito no cPf sob o nº 946.887.022-72.
objeto: o presente Termo tem como objeto a rESciSÃo UNilaTEral do 
Contrato nº 08/2021-SEEL, firmado entre as partes em 25 de Fevereiro de 
2021, tendo por objeto a contratação de Pessoa física Especializada em 
Serviços de assessoria na área de Engenharia civil, Para o Monitoramen-
to, acompanhamento e fiscalização da obra de reforma Geral do Estádio 
olímpico do Pará- Mangueirão.
fundamento legal: Este Termo de rescisão decorre de autorização da au-
toridade legal competente e tem respaldo na cláusula décima Setima do 
contrato nº 08/2021, e ainda nos termos do artigo 78, inciso Xii c/c artigo 
79, inciso i da lei federal nº 8.666/93.
Belém(Pa), 30 de Julho de 2021.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer – SEEl

Protocolo: 688032
eXtrato do terMo de rescisÃo UNiLateraL
termo de rescisão Unilateral do contrato administrativo Nº 07/2021-seeL
Processo Nº 2021/159051- inexigibilidade de Licitação nº 01/2021
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr e EdUardo cÂN-
cio da coSTa araÚJo, inscrito no cPf sob o nº 031.864.232-87.
objeto: o presente Termo tem como objeto a rESciSÃo UNilaTEral do 
Contrato nº 07/2021-SEEL, firmado entre as partes em 25 de Fevereiro de 
2021, tendo por objeto a contratação de Pessoa física Especializada em 
Serviços de assessoria na área de Engenharia civil, Para o Monitoramen-
to, acompanhamento e fiscalização da obra de reforma Geral do Estádio 
olímpico do Pará- Mangueirão.
fundamento legal: Este Termo de rescisão decorre de autorização da au-
toridade legal competente e tem respaldo na cláusula décima Setima do 
contrato nº 07/2021, e ainda nos termos do artigo 78, inciso Xii c/c artigo 
79, inciso i da lei federal nº 8.666/93.
Belém(Pa), 30 de Julho de 2021.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer – SEEl

Protocolo: 688025
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eXtrato do terMo de rescisÃo UNiLateraL
termo de rescisão Unilateral do contrato administrativo Nº 06/2021-seeL
Processo Nº 2021/159051- inexigibilidade de Licitação nº 01/2021
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr e diMaS TEllES 
daNTaS BraGa JUNior, inscrito no cPf sob o nº 783.105.392-15.
objeto: o presente Termo tem como objeto a rESciSÃo UNilaTEral do 
Contrato nº 06/2021-SEEL, firmado entre as partes em 25 de fevereiro de 
2021, tendo por objeto a contratação de Pessoa física Especializada em 
Serviços de assessoria na área de Engenharia civil, Para o Monitoramen-
to, acompanhamento e fiscalização da obra de reforma Geral do Estádio 
olímpico do Pará- Mangueirão.
fundamento legal: Este Termo de rescisão decorre de autorização da au-
toridade legal competente e tem respaldo na cláusula décima Sétima do 
contrato nº 06/2021, e ainda nos termos do artigo 78, inciso Xii c/c artigo 
79, inciso i da lei federal nº 8.666/93.
Belém(Pa), 30 de Julho de 2021.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer – SEEl

Protocolo: 688019
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

errata
.

Portaria Nº 326/GePs/setUr de 03 de aGosto de 2021
Errata da PorTaria Nº 186/2021 de fÉriaS, publicação 684936 do doE 
34.651 de 27/07/2021. onde lê-se: 02/08/2021 a 31/09/2021.leia-se: 
02/08/2021 a 31/08/2021- lenize dirce de Montalvão Guedes. onde lê-se: 
02/08/2021 a 31/09/2021. leia-se: 02/08/2021 a 31/08/2021-Edilene do 
Socorro da Silva correa. aNdErSoN oliVEira caValcaNTE. diretor de 
administração e finanças.

Protocolo: 688021

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 325/GePs/setUr de 03 de aGosto de 
2021;coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/759309; rESolVE: 
conceder 03 e ½ (três e meia) diárias ao servidor aNdrÉ orENGEl diaS, 
matrícula funcional nº. 5888072/4, Secretário de Estado de Turismo.oBJ: a 
fim de participar do evento “Supera Turismo” e da Rodada de Experiências 
da rai - rota amazônica integrada.dESTiNo: Porto Velho/ro.PErÍodo: 
30/06 à 03/07/2021. registre-se, Publique-se e cumpra-se.aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE.diretor de administração e finanças.

Protocolo: 687637
Portaria Nº 324/GePs/setUr de 03 de aGosto de 2021; 
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/660122;rESolVE: conceder 
½ (meia) diária ao servidor aNdrÉ orENGEl diaS, matrícula funcional nº. 
5888072/4, Secretário de Estado de Turismo.OBJ: a fim de acompanhar 
os eventos em alusão ao aniversário da cidade.dESTiNo:Santarém/
Pa;PErÍodo:24/06/2021.registre-se, Publique-se e cumpra-se.aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE.diretor de administração e finanças

Protocolo: 687620
..

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo No 2021Ne00506
Valor: 17.520,00
data de emissão: 30/07/2021
Processo: 2021/601899
origem: inexigibilidade de licitação nº 001/2021
objeto: Participar da 35ª edição da feira UGarT, nos dias 30 e 31 de julho 
2021 no Barra Shopping Sul, em Porto alegre – rS, em um estande de 
8m², com montagem padrão no valor Total do Espaço/pisochão e monta-
gem/Capacitação: R$ 17.520,00, com a finalidade de divulgar os produtos 
turísticos do Estado do Pará.
orçamento:
Unidade orçamentária: 69101
Programa de Trabalho: 69101. 23.695.1498.8383 – Promoção e divulga-
ção de Produtos Turísticos
Natureza da despesa: 339039 (Pessoa Jurídica)
fonte do recurso: 0101 – recursos do tesouro
Plano interno: 2070008383c
contratado:
Nome: UNiao GaUcHa doS rEPrESENTaNTES dE TUriSMo do rGS – UGarT
cNPJ/Mf: 95.217.113/0001-50
Endereço: aV alBErTo BiNS, 392, 1302
PorTo alEGrE – rS
ordenador: aNdrÉ orENGEl diaS Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 687655
Portaria Nº 322/GePs/setUr de 03 de aGosto de 2021
rEMoÇÃo dE SErVidor. coNSidEraNdo os termos do processo 
2021/636471.rESolVE: rEMoVEr a servidora EUGÊNia carValHo dE 
caSTro, mat. 54195612/1, assistente de Gestão em Turismo, sendo a 
saída da Gerência de Promoção e captação de Eventos – GPcE e lotando 
a servidora na Gerência de Material e Patrimônio – GMaP, a contar de 
01.06.2021. ordENador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 687937

Portaria Nº 323/GePs/setUr de 03 de aGosto de 2021
cESSÃo dE EMPrEGado PÚBlico.coNSidEraNdo os termos da lei nº. 
8.093, de 30 de dezembro de 2014, publicado de 31 de dezembro de 2014; 
coNSidEraNdo os termos da lei nº. 9.226, de 18 de março de 2021, 
publicado no doE nº. 34.525, de 19 de março de 2021;coNSidEraNdo 
os procedimentos ditados nos termos do decreto Estadual nº. 795, de 29 
de maio de 2020, publicado no doE nº. 34.240, de 1º de junho de 2020; 
e, coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/577578.rESolVE: i-
cEdEr a Empregada Pública JUliaNNa lEiTE SaraiVa, mat. 57174765/2, 
Téc. de Planejamento e Gestão em Turismo, pelo período de 04 (quatro) 
anos a contar de 01/08/2021 até 30/07/2025, à Secretaria de Planejamen-
to e Administração - SEPLAD, ficando o ônus da cessão para a cessionária. 
aNdrÉ orENGEl diaS. Secretário de Estado de Turismo.

Protocolo: 687773
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 447/2021 – GGP/dPG, de 03 de aGosto de 2021.
a Subdefensora Pública-Geral do Estado, no uso das atribuições delegadas pelo 
o art. 1°, Viii, da PorTaria nº 156/2020-GaB/dPG, de 02 de julho de 2020 
e pelo o art. 9º, V, da lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006, 
considerando o disposto nos arts. 8º e 9º da resolução cSdP Nº 234, de 18 de 
fevereiro de 2019, a qual dispõe sobre a realização de Plantão pelas defensorias 
Públicas vinculadas à diretoria Metropolitana e à diretoria do interior;
considerando os processos administrativos internos que versam sobre os pedi-
dos de folgas compensatórias formulados pelos Defensores Públicos figurantes 
no rol desta em razão da realização de plantões, cujas manifestações das res-
pectivas diretorias da Metropolitana e do interior são favoráveis à concessão;
rESolVE: conceder folgas compensatórias na forma abaixo estabelecida em ra-
zão da realização de Plantão pelos (as) seguintes defensores (as) Públicos (as):

defensor(a) Público(a) Período de folgas PaE Nº
adriano Souto oliveira 19, 20, 21, 22 e 23/07/2021 2021/606240

alexandre Martins Bastos 28, 29, 30/06/2021; e
01, 05, 06, 07 e 08/07/2021 2021/624822

anderson da Silva Pereira
13 e 14/10/2021;

14/02/2022; e
03 e 04/03/2022

2021/622533

anderson Serrão Pinto 04 e 05/08/2021 2021/696309
arquise José figueira de Melo 24, 25, 28, 29 e 30/06/2021 2021/633730

Brenda da costa Santos Monteiro 14/04/2021 2021/596598
Bruno Braga cavalcante 12, 13, 14, 15 e 16/07/2021 2021/659807

camilla faciola Pessoa lobo 21, 22 e 23/06/2021 2021/615585
clívia renata loureiro croelhas 20, 21, 22, 23 e 24/09/2021 2021/697497

daiane lima dos Santos 17, 18 e 21/06/2021 2021/625354
José anijar fragoso rei 12, 13, 14, 15 e 16/07/2021 2021/626791

luciana albuquerque lima 26, 27, 28, 29 e 30/07/2021 2021/599511
luciana albuquerque lima 02, 03, 04, 05 e 06/08/2021 2021/599513

Marco aurélio Vellozo Guterres 15 e 16/07/2021 2021/676755
reinaldo Martins Júnior 18 e 21/06/2021 2021/645322

romina ariane rodrigues azevedo 01, 02, 03, 06, 08, 09, 10, 13, 14 e 
15/09/2021 2021/639071

Eliana Magno Gomes 26, 27,28 e 29/07/2021 2021/749406

andreia Macedo Barreto 13 e 14/07/2021; e
02 e 03/08/2021; 2021/661630

alba aline Mourão Gouvêa 23, 24, 25, 26 e 27/08/2021 2021/680889

francelino Eleutério da Silva 19, 20, 21, 22 e 23/07/2021; e
02, 03, 04, 05 e 06/08/2021; 2021/696268

adalberto da Mota Souto 13, 14, 15, 16 e 19/07/2021 2021/697794
adalberto da Mota Souto 04, 05, 06, 09 e 10/08/2021 2021/697947

renato Mendes carneiro Teixeira 19, 20, 21, 22 e 23/07/2021 2021/720392
renan correa faraon 12, 13, 14, 15 e 16/07/2021 2021/719147

Joaquim azevedo lima filho 05, 06, 07 e 08/07/2021 2021/706665
George augusto de aguiar Sousa 07, 08, 09, 10 e 11/06/2021 2021/729710
José rogério rodrigues Menezes 09, 10, 11, 12 e 13/08/2021 2021/679066

adonai oliveira farias

16, 17, 18, 19 e 20/08/2021;
02 e 03/09/2021;

08, 13, 14 e 15/10/2021;
03, 04 e 05/11/2021; e

13, 14, 15, 16 e 17/12/2021

2021/694213

rodrigo cerqueira de Miranda 09/07/2021 2021/732621

Gisele Vieira Brasil Batista farias

16, 17, 18, 19 e 20/08/2021;
01, 02 e 03/09/2021;

08, 13, 14 e 15/10/2021;
03, 04 e 05/11/2021; e

13, 14, 15, 16 e 17/12/2021

2021/730072

rossivagner Santana Santos 11, 12, 13, 16 e 17/08/2021 2021/765502
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david oliveira Pereira Silva 23, 24, 25, 26 e 27/08/2021 2021/809846
dyego azevedo Maia 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31/08/2021 2021/777732

Eloizio cordeiro Taveira de Souza 28, 29 e 30/07/2021 2021/799505
rodrigo cerqueira de Miranda 02, 03, 04, 05 e 06/08/2021 2021/819015

ana Paula Pereira Marques Vieira 04 e 05/08/2021; e
27 e 28/09/2021 2021/718202

annalu Marinho ferreira 22, 23, 24, 27 e 28/09/2021 2021/818257
Bernardo Brito de Moraes 23, 24, 25, 26 e 27/08/2021 2021/775627

fernando José Sampaio lobo 20, 21, 22, 23, 24/09/2021; e
07, 08, 13, 14 e 15/10/2021 2021/806748

Geraldo rolim Tavares Júnior 23, 24, 25, 26 e 30/08/2021 2021/731461
Kátia Helena costeira Gomes 13, 14, 15, 16 e 17/09/2021 2021/814874

larissa de almeida Beltrão rosas 04, 05, 06, 09 e 10/08/2021; e 
03/09/2021   2021/703763

lisianne de Sá rocha 16 e 17/12/2021 2021/786988
Marúcia conde Maués lins 23/07/2021 2021/750323

rodrigo oliveira Bezerra 30 e 31/08/2021; e
01, 02 e 03/09/2021 2021/770033

Thaís coelho de Vilhena 16 e 23/07/2021; e
23, 24, 25, 26 e 27/08/2021 2021/742643

Úrsula dini Mascarenhas 13, 14 e 15/12/2021 2021/764334
 Mônica Palheta furtado Belém dias
 Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 687974
Portaria Nº 387/2021-GGP/dPG de 02/08/2021
considerando Processo nº 2021/832967- dEfPUB- dE 02/07/2021; rE-
SolVE: conceder 08 dias de licença Nojo á Servidora Pública aNa do 
Socorro NUNES MoUra JaTENE SoUSa, matrícula nº. 33138, por faleci-
mento de Seu filho, no período de 15 a 22/072021, nos termos do art. 72, 
inciso iii, da lei Estadual nº 5.510/94. MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM 
diaS; Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 687763
Portaria Nº 386/2021-GGP/dPG de 30/07/2021
considerando Processo nº 2021/821916- dEfPUB- dE 28/07/2021; rE-
SolVE: conceder 10 (dez) dias de licença Paternidade ao defensor Público 
lUiZ GUSTaVo BESSa alBUQUErQUE, matrícula nº. 5957726, no período 
de 26/07/2021 a 04/08/2021, de acordo com artigo 91, da lei. 5810/94, 
bem como a prorrogação da mesma por mais 10 (dez) dias, de 05/08/2021 
a 14/08/2021, conforme art. 1º, parágrafo único da instrução Normativa 
nº 01, de 17 de março de 2017, publicado no doE nº 33.339 de 23 de 
março de 2017.MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS;Subdefensora 
Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 687760
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 388/2021-GGP/dPG de 03/08/2021
considerando Processo nº 2021/833213- dEfPUB- dE 02/08/2021;
conforme atestado Médico ao Servidor alMiNo alBUES GoNcalVES NETo 
(regime Geral de Previdência Social) rESolVE: conceder conforme ates-
tado Médico-rGPS, licença para tratamento de Saúde ao Servidor Público 
alMiNo alBUES GoNcalVES NETo, matrícula nº. 5959702, no período 
de 02/07/2021 a 11/07/2021, necessitando de mais sete dias de afas-
tamento após o período de internação, conforme o atestado médico de 
acordo com o artigo. 59, da lei nº. 8.213, de 24/07/1991 e arts, 71 e 78 
do regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto nº 3048, 
de 06/05/1999. MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS, Subdefensora 
Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 687918
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 444/2021/GGP/dPG, de 02 de aGosto de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 8°, Viii e XV, da lei complementar n° 054, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo administrativo 
Eletrônico nº 2021/793248, rESolVE:
designar a Servidora Pública aNa caroliNa loBo corrÊa, ocupante do 
cargo de oficial dE GaBiNETE, para exercer suas funções junto à asses-
soria de comunicação, a contar de 02 de agosto de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 687726
.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico, JULGaMeNto: MeNor PreÇo 
Por GrUPo ÚNico.
Número: 017/2021-DPE/PA
Processo nº: 2021/428451– dPE/Pa.
objeto o objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada para 
aquisição de impressora e insumos, com objetivo de atender as atividades do 
Balcão de direitos e demais núcleos da defensoria Pública do Estado do Pará, 
conforme condições e exigências constantes no Edital e seus anexos.
Entrega do Edital: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br ou 
ainda na defensoria Pública do Estado do Pará sito a rua Padre Prudêncio 
nº. 154, 2º andar - clcc, campina, Belém – Pará, isento de qualquer taxa, 

mediante a gravação em mídia digital, fornecida pela empresa interessada ou 
por meio de solicitação via e-mail: licitacao@defensoria.pa.def.br.
Edital a partir de: 04/08/2021. local de abertura: www.gov.br/compras. data 
da abertura: 17/08/2021 Hora da abertura: 10h00min (Horário de Brasília). 
responsável pelo certame: rogério da Silva Pereira. ordenador: João Paulo 
carneiro Gonçalves ledo - defensor Público Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 687966
.

diÁria
.

Portaria 802/2021 - da,03/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) carloS daNilo liMa dE JESUS, matrícula 6039117, 
cargo SEcrETário(a) dE NÚclEo METroPoliTaNo, Eric coSTa MarTiNS, 
matrícula 57207074, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar ENTrEGa dE 
MÓVEiS Para a NoVa SEdE do Nacri aNaNiNdEUa. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM 
a aNaNiNdEUa, período 29/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687616
Portaria 801/2021 - da,03/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) liZio SoriaNo dE MEllo PErEira, matrícula 
5632269, cargo fiNaNcEiro, cliVEr rEiS BaraTa, matrícula 54187789, 
cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar ViSToria Na oBra da NoVa SEdE 
do NÚclEo. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 
734/92, para deslocar-se de BElEM a BarcarENa, período 26/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687604
Portaria 797/2021 - da,03/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) ValdiNEi carValHo dE aViZ, matrícula 57211726, 
cargo MoToriSTa, objetivo lEVar carro da SEdE rEGioNal do caETÉ, 
Para MaNUTENÇÃo Na cidadE dE caSTaNHal fundamento legal lei nº 
5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de caPaNEMa a 
caSTaNHal, período 23/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687543
Portaria 796/2021 - da,03/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) JoSE EdMar daNTaS SilVEira filHo, matrícula 59433082, 
cargo aSSESSor(a) JUrÍdico(a) dE dEfENSoria, ValdEMi SoarES 
dE oliVEira, matrícula 57213154, cargo MoToriSTa, objetivo aNaliSar 
ProcESSo Para rEcUrSo fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual 
nº 734/92, para deslocar-se de caSTaNHal a cUrUÇá, período 27/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687541
Portaria 798/2021 - da,03/08/2021. conceder 4 + 1\2, diária(s) 
a(os) Servidor(es) clEoGENio coSTa fErrEira, matrícula 324, cargo 
SEcrETario(a), objetivo acoMPaNHar o dEfENSor PÚBlico KElViN 
rodriGUES EM iTiNErÂNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BrEVES a MElGaÇo, 
período 16/08/2021 a 20/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687555
Portaria 800/2021 - da,03/08/2021. conceder 2 MEia, diária(s) 
a(os) defensor(es) BEaTriZ fErrEira doS rEiS, matrícula 80845729/4, 
objetivo rEaliZar aTENdiMENToS fundamento legal lei nº 5810/94 e 
decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de TUcUrUÍ a GoiaNÉSia 
do Pará, período 29/07/2021, 30/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687584
Portaria 799/2021 - da,03/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) MarcUS ViNiciUS alMEida caMPBEll, matrícula 
57202564-1, cargo TÉcNico EM Ti dE dEfENSoria PÚBlica a, 
HidElfraN oliVEira alVES, matrícula 57201688, cargo MoToriSTa, 
objetivo iNSTalaÇÃo E coNfiGUraÇÃo dE MáQUiNaS Na NoVa SEdE 
dE aNaNiNdEUa. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 
734/92, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 29/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687578
.

FÉrias
.

Portaria Nº 443/2021-GGP-dPG, de 02 de aGosto de 2021. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/826483. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo fracionado, a a 
Servidora Pública lETicia Maria GoNcalES fiN, id. funcional: 5942179/  1, 
referente ao aquisitivo (2020/2021), no período de 30/08/2021 a 08/09/2021 
– 10 dias e 07/01/2022 a 26/01/2022 – 20 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 687969
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Portaria Nº 442/2021-GGP-dPG, de 02 de aGosto de 2021. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/791792. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo fracionado, a 
defensora Pública aliNE rodriGUES dE oliVEira  caldaS, id. funcional: 
80845828/ 1, referente ao aquisitivo (2019/2020), no período de 28/07/2021 
a 11/08/2021 – 15 dias e 03/11/2021 a 17/11/2021 – 15 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 687882

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 436/2021-GGP-dPG, de 28 de JULHo de 2021. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/808841. rESolVE: Por 
necessidade do serviço público, iNTErroMPEr, a contar de 21/07/2021, 
o gozo de férias da defensora Pública liaNE BENcHiMol dE MaToS, id. 
funcional: 80845951/ 1, referente ao aquisitivo (2018/2019), concedida por 
meio da PorTaria nº 313/2021-GGP-dPG, de 27/05/2021; publicada no doe 
nº 34.602, de 02/06/2021; com gozo no intervalo 05/07/2021 a 03/08/2021 
– 30 dias. ficando os 14 (quatorze) dias, remanescentes da interrupção, para 
usufruto no período de 30/10/2021 a 12/11/2021 – 14 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 687873
Portaria Nº 438/2021-GGP-dPG, de 28 de JULHo de 2021. a 
SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o processo nº 2021/814415. rESolVE: 
TraNSfErir, o gozo de 15 (quinze) dias de férias residuais, referente ao 
aquisitivo (2018/2019), da defensora Pública, fElicia MarQUES fiUZa 
NUNES, id. funcional: 55588700/ 1; concedida por meio da PorTaria 
nº 551/2020-dPG, de 22/07/2020; publicada no doe nº 34.294, de 
28/07/2020; com gozo no período de 01/08/2021 a 15/08/2021 – 15 
dias. ficando agora remanejado o gozo para usufruto no intervalo de 
01/12/2021 a 15/12/2021 – 15 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 687874
Portaria Nº 439/2021-GGP-dPG, de 28 de JULHo de 2021. a 
SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o processo nº 2021/814415. rESolVE: 
TraNSfErir, o gozo de 29 (vinte e nove) dias de férias residuais, referente 
ao aquisitivo (2019/2020), da defensora Pública, fElicia MarQUES fiUZa 
NUNES, id. funcional: 55588700/ 1; concedida por meio da PorTaria 
nº 630/2020-dPG, de 26/08/2020; publicada no doe nº 34.334, de 
03/09/2020; com gozo no período de 16/08/2021 a 13/09/2021 – 29 
dias. ficando agora remanejado o gozo para usufruto no intervalo de 
16/12/2021 a 13/01/2022 – 29 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 687875
Portaria Nº 440/2021-GGP-dPG, de 28 de JULHo de 2021. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o processo nº 2021/815519. rESolVE: 
aUToriZar, o gozo de 03 (três) dias de férias residuais, referente ao 
aquisitivo (2018/2019), do Servidor Público, MarcUS ViNiciUS alMEida 
caMPBEll, id. funcional: 57202564/ 1; concedida por meio da PorTaria nº 
802/2020-dPG, de 23/11/2020; publicada no doe nº 34.417, de 25/11/2020; 
colocado o gozo residual para momento oportuno. ficando agora concedido o 
usufruto no intervalo de 01/09/2021 a 03/09/2021 – 03 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 687876
..

oUtras MatÉrias
.

ato Nº 47, de 02 de aGosto de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 
054, de 07 de fevereiro de 2006, considerando o que consta no PaE nº 
2021/793248, rESolVE:
i – Exonerar aNa caroliNa loBo corrÊa, id. funcional nº 5917422, do 
cargo em comissão de aSSESSor dE coMUNicaÇÃo da defensoria Públi-
ca, padrão GEP-daS-011.04, a contar de 02 de agosto de 2021;
ii – Nomear aNa caroliNa loBo corrÊa, id. funcional nº 5917422, 
para exercer o cargo em comissão de oficial dE GaBiNETE da defensoria 
Pública, padrão daS-dEf-PUB, a contar de 02 de agosto de 2021;
iii – Nomear MEliNY caMPoS do NaSciMENTo, cPf nº 992.215.272-04, 
para exercer o cargo em comissão de aSSESSor dE coMUNicaÇÃo da de-
fensoria Pública, padrão GEP-daS-011.04, a contar de 02 de agosto de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 687724

..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

coNtrato
.

extrato de contrato nº. 028/2021/tJPa//Partes: TJPa e a empresa 
a TiM S/a, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 02.421.421/0001- 11// obje-
to do contrato: contratação de serviços de tecnologia da informação e 
comunicação, de serviços de telefonia, que serão prestados nas condi-
ções estabelecidas no Termo de referência, anexo do Edital do Pregão 
Eletrônico 006/2020 Ministério da Economia – central de compras (Pro-
cesso administrativo 19973.104892/2019-66), e na instrução realizada 
nos autos do processo siga-doc Pa-Pro-2021/01765.// origem: ade-
são à ata de registro de Preços 002/2021, oriunda do Pregão Eletrôni-
co 006/2020 Ministério da Economia – central de compras (Processo ad-
ministrativo 19973.104892/2019-66), conforme instrução realizada nos 
autos do processo siga-doc Pa-Pro2021/01765.//Valor do contrato: r$ 
1.267.800,00 (global) // dotação orçamentária: funcional programática: 
02.061.1417.8651/ 8652/ 8653; fonte de recurso: 0118; Elemento de 
despesa 33.90.39.// Vigência: 30 meses; com início em 16/07/2021 e tér-
mino em 16/01/2024.// data da assinatura: 16/07/2021// foro: Belém/
Pa// responsável pela assinatura: débora Moraes Gomes – Secretária de 
administração do TJPa //ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves 
Santos – Secretário de Planejamento, coordenação e finanças.

Protocolo: 688007
.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 044/tJPa/2021
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é o registro de preços 
para aquisição de impressos gráficos, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no edital.
SESSÃo PÚBlica: 16/08/2021, às 10h00min, horário de Brasília, no endere-
ço eletrônico http://comprasgovernamentais.gov.br. UaSG do TJ/Pa: 925942.
Edital disponível em: http://comprasgovernamentais.gov.br e  www.tjpa.
jus.br. informações pelo telefone (91)3205-3257, (91) 3205-3184 ou 
e-mail licitacao@tjpa.jus.br.
Belém, 03 de agosto de 2021.
Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 687693
 triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/tJPa/2021
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é o registro de Preços 
para eventual aquisição de materiais e equipamentos de circuito fechado 
de Televisão - cfTV, conforme condições, quantidades e exigências esta-
belecidas no edital.
SESSÃo PÚBlica: 17/08/2021, às 09h30min, horário de Brasília, no endere-
ço eletrônico http://comprasgovernamentais.gov.br. UaSG do TJ/Pa: 925942.
Edital disponível em: http://comprasgovernamentais.gov.br e  www.tjpa.
jus.br. informações pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-3184 ou 
e-mail licitacao@tjpa.jus.br.
Belém, 03 de agosto de 2021.
Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 687784 

LeGisLatiVo

asseMBLeia LeGisLatiVa
do estado do ParÁ

 
ato da Mesa Nº 190/2021-Md-aL
dispõe sobre o pagamento de Pensão:
a MESa dirETora da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, 
usando de suas atribuições e competências regimentais;
coNSidEraNdo com efeito da lei complementar Nº 92, de 14 de janeiro 
de 2014 – alterada pela lei complementar Nº 96/2014 – que extinguiu e 
liquidou o instituto de Previdência da assembleia legislativa do Estado do 
Pará - iPalEP, criado pela lei 4.797/78 e que era regido pela lei comple-
mentar Nº 75/2010, é o documento legal que hoje rege as ações daquele 
instituto e, no seu artigo 11, determina que “conceder-se-á pensão ao 
cônjuge ou companheiro sobrevivente ou dependente por morte do contri-
buinte ou aposentado, correspondente ao valor dos proventos de aposen-
tadoria que o segurado recebia ou a que ele teria direito.” 
coNSidEraNdo assim, diante de tanta clareza da legislação em vigor, de 
acordo com o art.11, da lei complementar 092/2014 concede, “a pensão 
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será devida na data do deferimento da concessão do benefício, com seus 
efeitos retroagindo a data do óbito.”
coNSidEraNdo o Parecer da Procuradoria Geral desta assembleia legisla-
tiva, exarado as fls.75, 76 e 77, do Processo Administrativo Nº 3403/2021.
rESolVE:
art. 1º o Plano de Seguridade Social dos Parlamentares passa a fazer o 
pagamento da Pensão a Sra. Maria do PErPETUo Socorro loPES liS-
BÔa, na qualidade de viúva do Ex-deputado Estadual aposentado, senhor PaUlo 
iMBiriBa liSBÔa, falecido em 21 de junho de 2021.
Parágrafo único. a pensionista referida no caput deste artigo, terá direito a 
pensão integral do aposentado Ex-deputado estadual PaUlo iMBiriBa liS-
BÔa, correspondente a 20 (ViNTE) anos de contribuição, previsto no inciso 
i e ii do art.17, da lei complementar Nº 92/2014, e no inciso i, do art.5º.
art.2º o tempo total de contribuição foi de 240 (dUZENToS E QUarENTa) 
meses, equivalentes a 20 (ViNTE aNoS) anos de mandato, passando a ter 
direito a Pensão no valor de r$ 25.322,25 (ViNTE E ciNco Mil TrEZEN-
ToS E ViNTE E doiS rEaiS E ViNTE E ciNco cENTaVoS), que correspon-
de ao mesmo valor que recebia o titular.
art.3º Este aTo entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
financeiros a partir de 21 de junho de 2021.
MESa dirETora da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, EM 
14 dE JUlHo dE 2021.
deputado francisco Melo - chicão 
Presidente da assembleia legislativa do Estado do Pará
deputada Profª Nilse Pinheiro 
1ª Secretaria
deputada dilvanda faro 
2ª Secretaria

Protocolo: 688083
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 37.319, de 02 de aGosto de 2021.
o Secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 009435/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor MarcoS aNToNio MarTiNS da rocHa, agente 
auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 0100459, 30 (trinta) dias de licen-
ça prêmio, referente ao triênio de 02-12-2014/2017, nos termos do artigo 
98 da lei nº 5.810/94, no período de 02-08 a 31-08-2021.

Protocolo: 687647
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 37.324, de 03 de aGosto de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 237/2021, de 28-
07-2021, protocolizado sob o Expediente nº 009532/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoÃo carloS SoarES, auxiliar Técnico de con-
trole Externo, matrícula nº 0695432, 14 (quatorze) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 5.810/94, no 
período 26-07 a 08-08-2021.

Protocolo: 687854
Portaria Nº 37.325, de 03 de aGosto de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 242/2021, de 02-
08-2021, protocolizado sob o Expediente nº 009651/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Marli da coNcEiÇÃo MarQUES, auxiliar Técnico de con-
trole Externo, matrícula nº 0100057, 01 (um) dia de licença para tratamento de 
saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 5.810/94, no período de 28 a 28-07-2021.

Protocolo: 687870
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 37.317, de 02 de aGosto de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 048/2021 - difi protocolizado sob os 
expedientes nº 009355/2021.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor lUciVal SilVa dE SENa, analista auxiliar de contro-
le Externo, matrícula nº 0100486, para exercer em substituição o cargo em 
comissão de diretor de finanças, durante o impedimento da titular, aNa 
clEidE dE oliVEira, no período de 26-07 a 09-08-2021.

Protocolo: 687537

Portaria Nº 37.318, de 02 de aGosto de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 048/2021 - difi protocolizado sob os 
expedientes nº 009355/2021.
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora lÍVia alMEida cardoSo, auxiliar Técnico de con-
trole Externo, matrícula nº 0101675, para exercer em substituição a função 
gratificada de Coordenador Orçamentário e Financeiro, durante o impedimen-
to do titular, lUciVal SilVa dE SENa, no período de 26-07 a 09-08-2021.

Protocolo: 687538

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo N° 05/2021
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, considerando o memorando n°274/2021 da coordenadoria 
de Saúde e Qualidade de Vida, o Parecer nº 353/2021 da Procuradoria, o despa-
cho do Subprocurador deste TcE/Pa e a Manifestação nº 201/2021 da Secretaria 
de controle interno, fundamentado no art. 3° da MP n°1.047/2021, raTifica a 
dispensa de licitação para contratação direta da Empresa aMaral coSTa ME-
dic diaGNoSTicaS SE lTda, cNPJ n°: 04.572.038/0001-90, para aquisição de 
500 (quinhentos) testes rápidos de coVid-19.
Belém, 03 de agosto de 2021
Maria de lourdes lima de oliveira
Presidente

Protocolo: 687851
.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 19.288
(Processo nº tc/519215/2020)
dispõe sobre a realização das sessões ordinárias no mês de agosto de 
2021 do Tribunal de contas do Estado do Pará
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções constitucionais e legais;
considerando a proliferação da doença coVid-19 em nossa capital e as 
consequências enfrentadas pelo sistema de saúde pública;
considerando a necessidade da manutenção dos serviços públicos e ju-
risdicionais e a correta prestação jurisdicional com a menor circulação de 
pessoas nas dependências desta corte de contas;
considerando o disposto no art. 15, XXV c/c Parágrafo Único do art. 165 do 
regimento interno do Tribunal de contas;
considerando a necessidade de escalonar de maneira progressiva a pres-
tação dos serviços presenciais no âmbito desta corte de contas dentro de 
critérios seguros para saúde dos membros e servidores;
Considerando, finalmente, a manifestação da Presidência, constante da Ata 
nº 5.780, desta data.
rESolVE, unanimemente:
art. 1º as sessões ordinárias do Tribunal Pleno no mês de agosto de 2021 
ocorrerão de forma virtual nos dias 4, 11, 18 e 26, com início às 10 horas.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão ordi-
nária Virtual de 28 de julho de 2021.

Protocolo: 687971
NotiFicaÇÃo N° 08-a/2021
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Sr. JOÃO DO 
roSário rEiS (cPf: 133.628.282-72), Ex-Presidente, para que no prazo 
de 5 (cinco) dias, contados a partir desta publicação, comprove perante 
ao Tribunal de contas do Estado do Pará, o recolhimento do débito con-
substanciado no Acórdão nº 60.275, publicado no Diário Oficial do Estado 
em 30/03/2020, tendo em vista a expiração do prazo previsto no art. 202, 
inciso iii, alínea a do riTcE/Pa.
Belém, 03 de agosto de 2021.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 687742
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 158/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que a servidora cedida cláudia Salame Serique, chefe de 
Gabinete da 5ª Procuradoria de contas, estará de férias no período de 09 
a 13/08/2021, conforme PorTaria nº 147/2021/MPc/Pa, de 20/07/2021;
coNSidEraNdo o Memorando nº 006/2021 – 5ªPc, de 02/08/2021 (Pro-
tocolo PaE n° 2021/833525), pelo qual a servidora Vanessa Maria lopes 
Madeira, ocupante do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade: 
controle Externo, exercendo o cargo em comissão de assessor da Procura-
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doria, é indicada para exercer a Chefia de Gabinete da 5ª Procuradoria de 
contas no referido período; e
coNSidEraNdo a PorTaria nº 142/2018/MPc/Pa, de 09/05/2018;
rESolVE:
dESiGNar a servidora VaNESSa Maria loPES MadEira, matrícula n° 
200212, para, de 09 a 13/08/2021, substituir a servidora cedida cláudia 
Salame Serique na Chefia de Gabinete da 5ª Procuradoria de Contas, em 
razão do afastamento da titular.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 687769
.

FÉrias
.

Portaria N° 155/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora Bruna aline Bentes 
da costa, datado de 27/07/2021 (Protocolo PaE nº 2021/814903), e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
conceder à servidora BrUNa aliNE BENTES da coSTa, ocupante do cargo 
efetivo de analista Ministerial – Especialidade: administração, matrícula nº 
200249, férias relativas ao período aquisitivo 26/03/2020 a 25/03/2021, 
sendo 10 (dez) dias para serem usufruídos no período de 08 a 17/09/2021 
e 10 (dez) dias no período de 03 a 12/11/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 29 de julho de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 687548
Portaria N° 154/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora renata louzada 
do couto, datado de 27/07/2021 (Protocolo PaE nº 2021/812450), e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
conceder à servidora rENaTa loUZada do coUTo, ocupante do cargo 
efetivo de assistente Ministerial de controle Externo, matrícula nº 200266, 
10 (dez) dias das férias relativas ao período aquisitivo 25/03/2020 a 
24/03/2021, para o período de 18 a 27/10/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 29 de julho de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 687545
Portaria N° 156/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias do servidor Gabriel Pontes dos 
Santos, datado de 02/08/2021 (Protocolo PaE nº 2021/833579), pelo qual 
solicita, para o período de 23/08 a 03/09/2021, gozo de 12 (doze) dias das 
férias do período aquisitivo 2019/2020, e
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 010/2020 – MPc/Pa – colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
conceder ao servidor GaBriEl PoNTES doS SaNToS, ocupante do cargo 
em comissão de chefe de Gabinete, matrícula nº 200227, 12 (doze) dias 
das férias relativas ao período aquisitivo 11/01/2019 a 10/01/2020, para 
o período de 23/08 a 03/09/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 687764
..

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 157/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que 30 (trinta) dias de férias da Procuradora de contas 
danielle fátima Pereira da costa, relativos à segunda parcela do exercício 
2021, foram concedidos para o período de 16/08 a 14/09/2021, conforme 
PorTaria nº 098/2021/MPc/Pa, de 14/06/2021;
coNSidEraNdo o Memorando nº 32/2021–8ªPc/MPc, de 02/08/2021, pelo 
qual a referida Procuradora de contas solicita a suspensão do gozo de férias 
concedido, tendo em vista a imperiosa necessidade do serviço, especialmente 
diante do atual cenário de pandemia de coVid-19, bem como em razão de 
sua participação no curso de capacitação a ser promovido por este órgão, por 
meio do cEaf, sobre a nova lei de licitações (Protocolo PaE nº 2021/833634),
rESolVE:
Suspender o gozo de 30 (trinta) dias de férias da Procuradora de contas 
daNiEllE fáTiMa PErEira da coSTa, relativo à segunda parcela do 
exercício 2021, concedido para o período de 16/08 a 14/09/2021, por meio 
da PORTARIA nº 098/2021/MPC/PA, de 14/06/2021, ficando o mesmo para 
ser usufruído em momento oportuno.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 03 de agosto de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 687766

..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 0644/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-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 5º cargo da promotoria de justiça de Marabá;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 10577/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça PaTrÍcia PiMENTEl raBElo aNdra-
DE para oficiar na sessão do tribunal do júri pautada para o dia 4/8/2021, 
referente aos autos do processo nº 0012990-45.2018.8.14.0028, de atribui-
ção do 5º cargo da promotoria de justiça de Marabá, 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, 03 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0645/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-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 cargo da promotoria de justiça de ipixuna do Pará;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
10702/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça aNToNio MaNoEl cardoSo diaS para 
oficiar na sessão do tribunal do júri pautada para o dia 26/8/2021, referen-
te aos autos do processo nº 0001450-17.2014.8.14.0100, de atribuição do 
cargo da promotoria de justiça de ipixuna do Pará, 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, 03 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0646/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-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 dos 1º e 2º cargos da promotoria de justiça de almeirim;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito da promotoria de justiça de almeirim;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 9523/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça MaUro MarQUES dE MoraES para exer-
cer na promotoria de justiça de almeirim, as atribuições dos 1º e 2º car-
gos, no período de 7/7 a 31/8/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 03 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0647/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-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 5º cargo da promotoria de justiça de Marabá;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 10196/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça JaNE clEidE SilVa SoUZa e EricK ricar-
do dE SoUZa fErNaNdES para, sem prejuízo de suas atribuições originárias e 
em regime de mutirão, oficiarem em inquéritos policiais de atribuição do 5º cargo 
da promotoria de justiça de Marabá, no período de 1º/8 a 30/9/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 03 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
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Portaria Nº 0648/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-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 13º cargo da promotoria de justiça de Santarém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
10031/2021;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça ADLEER CALDERARO SIROTHEAU para ofi-
ciar em audiência designada para o dia 7/7/2021, referente aos autos do 
processo nº 0010790-59.2019.8.14.0051, de atribuição do 13º cargo da pro-
motoria de justiça de Santarém, sem prejuízo de suas demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 03 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0649/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-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 4º cargo da promotoria de justiça de Santarém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
10387/2021;
r E S o l V E:
DESIGNAR a promotora de justiça DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA para oficiar 
em audiência de custódia designada para o dia 20/7/2021, referente aos autos 
do processo nº 0009032-79.2018.8.14.0051, de atribuição do 4º cargo da pro-
motoria de justiça de Santarém, sem prejuízo de suas demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 03 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0650/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-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 disposto no art. 16, da resolução nº 020/2012-cPJ;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de altamira;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 7571/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar as promotoras de justiça PaTrÍcia PiMENTEl raBElo aNdra-
dE e rENaTa ValÉria PiNTo cardoSo para, sem prejuízo de suas atri-
buições originárias e em regime de mutirão, oficiarem em processos judi-
ciais e extrajudiciais, físicos e eletrônicos afetos ao 1º cargo da promotoria 
de justiça de altamira, no período de 7/6 a 31/7/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 03 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0651/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-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 7º cargo da promotoria de justiça de altamira;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 7509/2021;
r E S o l V E:
DESIGNAR a promotora de justiça PALOMA SAKALEM para oficiar em conjun-
to com o promotor de justiça daNiEl BraGa BoNa nos autos dos procedi-
mentos extrajudiciais SiMP nº 00086-808/2018, 000093-808/2018, 000205-
808/2019, 000162-808/2018, 000227-808/2015, 000113-808/2020, 
000139-808/2015, 000018-808/2018, 000166-808/2015, 000092-
808/2018, 000267-808/2018 e 000386-808/2015 e nas ações judiciais que 
eventualmente deles decorrerem, todos de atribuição do 7º cargo da pro-
motoria de justiça de altamira, sem prejuízo de suas atribuições originárias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 03 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício

Protocolo: 688024

.

coNtrato
.

Núm. do Contrato: 056/2021-MP/PA
Modalidade de licitação: inexigibilidade de licitação n. 010/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
BWB NEGÓcioS PUBliciTárioS lTda.
objeto: assinatura anual de 05 (cinco) exemplares do Jornal “diário do 
Pará”, com entrega diária, destinadas à Procuradoria Geral de Justiça. cor-
regedoria-Geral, GaEco, ouvidoria e assessoria de comunicação.
data da assinatura: 02/08/2021.
Vigência: 27/08/2021 a 27/08/2022.
Valor global: r$ 3.323,10 (três mil, trezentos e vinte e três reais e dez centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760; Elemento de 
despesa: 3390-39; fonte: 0101.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 687572
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 110/2019
Núm. do Termo aditivo: 2º
Núm. do contrato: 110/2019-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa liMPar liMPEZa 
E coNSErVaÇÃo lTda.
Objeto e Justificativa do Aditamento: prestação de serviços continuados de lim-
peza e conservação, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material 
de limpeza e equipamentos nos imóveis do Ministério Público do Estado do Pará 
nas áreas administrativas e ocupacionais das regiões administrativas Belém i e 
Belém ii. Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e inclusão 
de cláusula de ressalva de cálculos futuros de custos não renováveis.
data de assinatura: 02/08/2021.
Vigência do aditamento: 02/09/2021 a 01/09/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760.
Elemento de despesa: 3390-37
fonte: 0101
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 687549
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 111/2019
Núm. do Termo aditivo: 2º
Núm. do contrato: 111/2019-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa MUNdial clEaN 
SErViÇoS dE liMPEZa EirEli-ME.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prestação de serviços continuados de 
limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra uniformizada, 
material de limpeza e equipamentos nos imóveis do Ministério Público do 
Estado do Pará, na área médica hospitalar da região administrativa Belém 
i. Prorrogação do prazo de vigência por mais 06 (seis) meses e inclusão de 
cláusula de ressalva de cálculos futuros de custos não renováveis.
data de assinatura: 02/08/2021.
Vigência do aditamento: 02/09/2021 a 01/03/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760.
Elemento de despesa: 3390-37
fonte: 0101
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 687558
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 072/2018
Núm. do Termo aditivo: 2º
Núm. do contrato: 072/2018-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Sra. NEila criSTiNa TrEViSaN.
objeto e Justificativa do aditamento: locação de imóvel utilizado 
como sede da Promotoria de Justiça da comarca de Medicilândia/
Pa. Prorrogação do prazo de vigência por mais 03 (três) anos e 
inclusão de cláusula de rescisão amigável.
data de assinatura: 02/08/2021.
Vigência do aditamento: 03/09/2021 a 02/09/2023.
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: 687539
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 110/2019-MP/Pa
Núm. do Termo aditivo: 3º
Núm. do contrato: 110/2019-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa liMPar liMPEZa 
E coNSErVaÇÃo lTda.
objeto do contrato: prestação de serviços continuados de limpeza e conser-
vação, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material de limpeza e 
equipamentos nos imóveis do Ministério Público do Estado do Pará nas áreas 
administrativas e operacionais das regiões administrativas Belém i e Belém ii.
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 110/2019-MP/Pa e reajuste 
do valor contratual.
data de assinatura: 02/08/2021.
Valor Total anual repactuado referente ao Período 01/01/2020 a 
31/03/2020: r$ 136.856,32
Valor Total anual repactuado e redução 50% das alíquotas SESi/SESc 
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e SENai/SENac – Medida Provisória nº 932/2020- referente ao Período 
01/04/2020 a 30/06/2020: r$ 135.963,41
Valor Total anual repactuado anterior a Medida Provisória nº 932/2020 - 
referente ao Período 01/07/2020 a 31/09/2020: r$ 136.856,32
Valor Total anual repactuado e reajustado com a extinção e/ou re-
dução dos custos não renováveis – referente ao Período 02/09/2020 a 
31/12/2020: r$ 128.933,50
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760. Elemento de 
despesa: 3390-37. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 687612
.

FÉrias
.

Portaria Nº 0641/2021-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 os termos da PorTaria n.º 2072/2021-MP/PGJ, de 21 
de julho de 2021, que designou a Procuradora de Justiça Maria do Socorro 
Martins carvalho Mendo para exercer o cargo de Subprocurador-Geral de 
Justiça, para a área Jurídico-institucional, durante o afastamento do titular, 
antônio Eduardo Barleta de almeida, a contar de 26/07/2021;
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 “SiP” sob o n.º 2621/2020,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do Promotor de Justiça 
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, estabelecidas pela PorTaria n.º 
0369/2021-MP/SUB-Ji, no período de 08/01 a 06/02/2020, a contar de 
17/01/2020, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal. 
 Belém, 02 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0642/2021-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 os termos da PorTaria n.º 2072/2021-MP/PGJ, de 21 
de julho de 2021, que designou a Procuradora de Justiça Maria do Socorro 
Martins carvalho Mendo para exercer o cargo de Subprocurador-Geral de 
Justiça, para a área Jurídico-institucional, durante o afastamento do titular, 
antônio Eduardo Barleta de almeida, a contar de 26/07/2021;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “SiP” sob o 
n.º 5298/2020,
r E S o l V E:
aUToriZar o Promotor de Justiça diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa a 
gozar 21 (vinte e um) dias restantes de férias, estabelecidas pela PorTaria 
n.º 0369/2021-MP/SUB-Ji, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria n.º 0641/2021-MP/SUB-Ji, no período de 17/02 a 08/03/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal. 
 Belém, 02 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0643/2021-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 os termos da PorTaria n.º 2072/2021-MP/PGJ, de 21 
de julho de 2021, que designou a Procuradora de Justiça Maria do Socorro 
Martins carvalho Mendo para exercer o cargo de Subprocurador-Geral de 
Justiça, para a área Jurídico-institucional, durante o afastamento do titular, 
antônio Eduardo Barleta de almeida, a contar de 26/07/2021;
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 “SiP” sob o n.º 7850/2020,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do Promotor de Justiça 
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, estabelecidas pela PorTaria n.º 
0642/2021-MP/SUB-Ji, no período de 17/02 a 08/03/2021, a contar de 
21/02/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
 Belém, 02 de agosto de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício

Protocolo: 687829

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº. da ata de registro de Preços: 043/2021-MP/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico Nº 028/2021-MP/Pa
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa M.a.r. BraGa 
coMÉrcio E SErViÇoS EirEli (cNPJ/Mf sob nº 26.425.750/0001-07).
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE aÇÚcar.
data da assinatura: 02/08/2021.
Vigência: 04/08/2021 a 04/08/2021.
Preços registrados: 

item
 descrição

UNidadE Quantidade 
estimada

Preço 
Unitário 
Máximo

Valor Total Máxi-
mo do item

Quilograma 4.000 3,59 14.360,00

  1. 

Açúcar refinado branco especial, de primeira qualidade, de origem vegetal (sacarose de cana de açúcar), livre 
de fermentações, isento de matéria terrosa, de parasitos e detritos animais ou vegetais, embalado em plástico 

resistente branco, hermeticamente fechado, em pacote de 1kg, contendo o registro da data de validade e de fabri-
cação. Prazo de validade mínimo de 1 ano, contados a partir da entrega pelo licitante Vencedor. Possuir registro 

no Ministério da agricultura. Marca: GUaraNi. faBricaNTE: GUaraNi.

Endereço da contratada: rua Maria Mazarello, 29, Bairro centro, ananindeua-Pa, 
cEP: 67.143-715, telefone: (91) 981176699, e-mail: fenixcomercio6@gmail.com.
 ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior.
foro: Belém.

Protocolo: 687532
Portaria Nº 0277/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento 
de saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
- cEliNa coElHo caTiVo clEoPHaS cUNHa - Período: 22/07/2021 - GE-
doc nº 121831/2021
- diEGo riBEiro dE oliVEira - Período: 16 a 25/07/2021 - GEdoc nº 121689/2021
- dioNiSio E SoUZa GoMES - Período: 14 a 18/06/2021 - GEdoc nº 121757/2021
- EdUardo NEiVa PiNTo - Período: 23/07/2021 - GEdoc nº 121857/2021
- ElToN daVid PiNTo PriST - Período: 20/07/2021 - GEdoc nº 121712/2021
- GiUliaNo cEZar GoNcalVES - Período: 20/07/2021 - GEdoc nº 121790/2021
- JorGE lUiZ ESTEVES diaS - Período: 21 a 22/07/2021 - GEdoc nº 121793/2021
- liNdoMar NaSciMENTo dE alMEida - Período: 02 a 03/07/2021 - GE-
doc nº 120943/2021
- lUaNa caMilE SEaBra GoNcalVES fEio - Período: 26 a 28/04/2021 - 
GEdoc nº 121084/2021
- lUaNa caMilE SEaBra GoNcalVES fEio - Período: 22 a 23/07/2021 - 
GEdoc nº 121780/2021
- raiMUNdo NEVES dUarTE - Período: 19 a 23/07/2021 - GEdoc nº 121641/2021
- rENaTa doS SaNToS foNSEca - Período: 19/07/2021 - GEdoc nº 121530/2021
- rENaTa doS SaNToS foNSEca - Período: 22 a 28/07/2021 - GEdoc nº 121783/2021
- ValEria alEXaNdra SoarES da SilVa - Período: 15/07/2021 - GEdoc nº 121218/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
 BElÉM, 30 de julho de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 687536
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 014/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 005/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e rocHa NorTH EN-
GENHaria iNdUSTria E coMErcio dE MÓVEiS EirEli rocHa iNdUSTrial
cNPJ: 08.408.448/0001-50
objeto: registro de Preços para a aquisição de estantes de aço
data da assinatura: 30/04/2021
Vigência: 04/05/2021 a 04/05/2022
Preço registrado: 

iTEM ESPEcificaÇÃo do MaTErial Marca faBri-
caNTE UNid QUaNT. Valor 

UNiTário Valor ToTal

1

Estante em aço, 6 (seis) prateleiras com 
altura regulável, dimensões: 920 x 400 x 
2000 mm (lXPXa). Estrutura: 4 (quatro) 

colunas de sustentação dobradas em forma 
de “l”, em chapa de aço. reforços em “x” 
nas laterais e fundo. Prateleiras: 6 (seis) 
prateleiras em chapa de aço, reforçadas 
e com altura regulável, com capacidade 

mínima de 40Kg. as prateleiras devem pos-
suir dobramento duplo nas laterais e triplo 
nas extensões dianteira e traseira, furação 
dupla para fixação nas colunas. Base: sa-

patas plásticas na cor preta. revestimento: 
pintura epóxi em sistema eletrostático, 
com prévio tratamento anti-ferruginoso. 

Cor: preta ou cinza (a definir). Montagem: 
com parafusos de aço sextavados, porcas 
e arruelas. os parafusos são encaixados 
nas perfurações duplas das colunas de 

sustentação. faBricaNTE: PaNdiN

PaNdiN PaNdiN UNd 200 r$ 439,00 r$ 87.800,00
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2

Estante em aço, 6 (seis) prateleiras com 
altura regulável, dimensões: 920 x 300 x 
2000 mm (lXPXa). Estrutura: 4 (quatro) 

colunas de sustentação dobradas em forma 
de “l”, em chapa de aço. reforços em “x” 
nas laterais e fundo. Prateleiras: 6 (seis) 
prateleiras em chapa de aço, reforçadas 
e com altura regulável, com capacidade 

mínima de 40Kg. as prateleiras devem pos-
suir dobramento duplo nas laterais e triplo 
nas extensões dianteira e traseira, furação 
dupla para fixação nas colunas. Base: sa-

patas plásticas na cor preta. revestimento: 
pintura epóxi em sistema eletrostático, 
com prévio tratamento anti-ferruginoso. 

Cor: preta ou cinza (a definir). Montagem: 
com parafusos de aço sextavados, porcas 
e arruelas. os parafusos são encaixados 
nas perfurações duplas das colunas de 

sustentação. faBricaNTE: PaNdiN

PaNdiN PaNdiN UNd 250 r$ 361,00 r$ 90.250,00

ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Protocolo: 651324

Portaria Nº 2152/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r E S o l V E:
dElEGar ao Exmº. Srº. Promotor de Justiça de 2ª Entrância GUSTaVo dE 
QUEIROZ ZENAIDE, atribuições específicas para, dar investidura no car-
go de provimento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de 
Segunda Entrância, MP.cPcP-102.3, ao Sr. alBErTo JoSÉ MacHado dE 
PiNHo, nomeado conforme o ato nº 212/2021, datado de 24/6/2021, pu-
blicado no d.o.E em 12/7/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 28 de julho de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
ProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 687579
Portaria Nº 3637/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 do expediente protocolizado sob nº 24033/2020;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 30/12/2020, a designação da promotora de justiça 
THaiS rodriGUES crUZ ToMaZ para, com prejuízo de sua titularidade, 
oficiar perante o juizado especial criminal de Marituba, contida na PORTARIA 
nº 1743/2020-MP/PGJ, de 28/4/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3638/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 24033/2020, 
datado de 11/12/2020, de iniciativa da promotora de justiça Thais rodrigues 
cruz Tomaz, no qual solicita ser designada para atuar em uma das promoto-
rias de justiça da região administrativa Belém ii ou Nordeste i, para melhor 
atender as suas necessidades especiais, conforme laudo médico apresentado;
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 necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça do meio 
ambiente, patrimônio cultural, habitação, urbanismo, consumidor, funda-
ções e entidades de interesse social de ananindeua;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça THaiS rodriGUES crUZ ToMaZ para 
exercer na promotoria de justiça do meio ambiente, patrimônio cultural, 
habitação, urbanismo, consumidor, fundações e entidades de interesse so-
cial de ananindeua, as atribuições do 1º cargo, a contar de 30/12/2020, 
com prejuízo de sua titularidade.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

Portaria Nº 3639/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 os termos dos expedientes protocolizados sob nº 11479 
e 19578/2020, ambos de iniciativa da promotora de justiça Sabrina Said 
daibes de amorim Sanchez, no qual solicita ser designada para atuar em 
uma das promotorias de justiça da região metropolitana de Belém, com 
prejuízo de sua titularidade, para melhor atender as suas necessidades 
especiais, conforme laudos médicos apresentados;
coNSidEraNdo que apenas, excepcionalmente, o promotor de justiça pode 
exercer suas atribuições em promotoria de justiça diversa da qual for titular;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 4º cargo das promotorias de justiça de 
Benevides, do 5º cargo da promotoria de justiça criminal de ananindeua e 
do 2º cargo da promotoria de justiça do meio ambiente, patrimônio cultu-
ral, habitação, urbanismo, consumidor, fundações e entidades de interesse 
social de ananindeua;
coNSidEraNdo ainda os termos dos expedientes protocolizados sob nº 
21476, 20391 e 24033/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça SaBriNa Said daiBES dE aMoriM 
SaNcHEZ para, com prejuízo de sua titularidade, exercer suas atribuições 
nas seguintes promotorias de justiça, nos períodos indicados:
i - atuação conjunta no 4º cargo da promotoria de justiça de Benevides, no 
período de 1º a 5/10/2020;
ii - atuação conjunta no 5º cargo da promotoria de justiça criminal de 
ananindeua, no período de 6 a 23/10/2020;
iii - atuação conjunta no 2º cargo da promotoria de justiça do meio ambiente, 
patrimônio cultural, habitação, urbanismo, consumidor, fundações e entidades 
de interesse social de ananindeua, no período de 24 a 28/10/2020;
iV - no 2º cargo da promotoria de justiça do meio ambiente, patrimônio 
cultural, habitação, urbanismo, consumidor, fundações e entidades de in-
teresse social de ananindeua, a contar de 29/10/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3640/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 das promotoras de justiça Priscilla Tereza de 
araújo costa Moreira, Eliane cristina Pinto Moreira e Vyllya costa Barra Sereni;
coNSidEraNdo a vacância do 2º cargo das promotorias de justiça de 
Marituba até 9/6/2020;
coNSidEraNdo a atuação dos promotores de justiça Mariela correa Hage 
e Evandro de aguiar ribeiro no município de Belém;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito dos cargos das promotorias de justiça de Marituba;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 12453, 
13074, 13753, 13790, 13803, 15103, 17664, 18095, 19672, 20075, 
20387, 22436, 22648, 22719, 22757 e 23460/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça de Marituba, nos períodos indicados:

iTEM carGo ProMoTor(a) dE JUSTiÇa PErÍodo

i 1º
arliNdo JorGE caBral JÚNior de 23/9 a 18/11/2020 e a contar de 19/12/2020

PriScilla TErEZa dE araÚJo coSTa MorEira de 19/11 a 18/12/2020

ii 2º
Maria cláUdia ViToriNo GadElHa de 27/5 a 9/6/2020

arliNdo JorGE caBral JÚNior de 10 a 14/6/2020
MÔNica criSTiNa GoNÇalVES MElo da rocHa de 19/11 a 18/12/2020

iii 3º arliNdo JorGE caBral JÚNior de 2 a 31/5/2020

iV 4º MÔNica criSTiNa GoNÇalVES MElo da rocHa
oficiar em processos, de 21 a 24/9/2020

de 2 a 8/10/2020

V 5º
MarcEla cHriSTiNE fErrEira dE MElo de 29/6 a 28/7/2020

PriScilla TErEZa dE araÚJo coSTa MorEira de 27 a 29/10/2020 e 3/11 a 15/12/2020
Vi 6º VYllYa coSTa Barra SErENi dias 26 e 27/8/2020

Vara do juizado especial criminal

Vii -

lEa criSTiNa MoUZiNHo da rocHa de 9 a 23/6/2020 e 25/6 a 31/7/2020
arliNdo JorGE caBral JÚNior de 3/8 a 30/9/2020

MÔNica criSTiNa GoNÇalVES MElo da rocHa de 2 a 8/10/2020 e de 3 a 18/11/2020

VYllYa coSTa Barra SErENi dia 9/10/2020, de 13 a 29/10/2020 e 19/11 a 
18/12/2020

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
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Portaria Nº 3641/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 do expediente protocolizados sob nº 13933/2020;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 15/6/2020, a designação do promotor de justiça 
arliNdo JorGE caBral JUNior para exercer nas promotorias de justiça 
de Marituba, as atribuições do 5º cargo, em atuação conjunta, contida na 
PorTaria nº 1745/2020-MP/PGJ, de 28/4/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3642/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 atuação da promotora de justiça Mariela correa Hage 
no município de Belém;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo das promotorias de justiça de Marituba;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 13753 
e 13803/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça arliNdo JorGE caBral JÚNior para 
exercer nas promotorias de justiça de Marituba, as atribuições do 2º cargo, 
a contar de 15/6/2020, com prejuízo de sua titularidade.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3643/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 Nazare-
no Barros andré, darlene rodrigues Moreira, Mário Sampaio Netto cher-
mont, Sinara lopes lima de Bruyne e daniel Henrique Queiroz de azevedo,
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito dos cargos das promotorias de justiça de icoaraci;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 10230, 
18926, 20034, 21419 e 21571/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça de icoaraci, nos períodos indicados:

iTEM carGo ProMoTor(a) dE JUSTiÇa PErÍodo

Promotoria de justiça criminal

i 4º laUro fraNciSco da SilVa frEi-
TaS JUNior de 13 a 19/1/2020

Promotoria de justiça cível e de defesa comunitária e cidadania
ii 1º SiNara loPES liMa dE BrUYNE de 11 a 13/3/2020

iii 2º

SiNTia NoNaTa NEVES dE QUiN-
TaNilHa

 BiBaS MaradEi

dias 29/10 e 3/11/2020

oficiar em processos, de 5/11 a 4/12/2020

JoSÉ EdValdo PErEira SalES oficiar em audiências, de 5/11 a 4/12/2020
iV 4º JoSÉ EdValdo PErEira SalES de 20 a 29/10/2020 e dias 16 e 17/11/2020

V 5º darlENE rodriGUES MorEira oficiar em audiências, de 5 a 9/10/2020, 19 a 23/10/2020 e 
30/11 a 4/12/2020

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

Portaria Nº 3644/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 alexandre Monteiro 
Venditte, Mariana Sousa cavaleiro de Macedo dantas, diego Belchior ferreira 
Santana, lorena de albuquerque rangel Moreira cruz e rafael Trevisan dal Bem;
coNSidEraNdo as vacâncias do 4º cargo das promotorias de justiça de 
itaituba, do 2º cargo das promotorias de justiça de Novo Progresso e do 
cargo da promotoria de justiça de Jacareacanga;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que integram a 
região administrativa Sudoeste ii;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 12471, 
13275, 14686, 16472, 17110, 18179, 18263, 20280, 22221 e 23529/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça que integram a região administrativa Sudoeste ii, 
nos períodos indicados:

iTEM carGo ProMoTor (a) dE JUSTiÇa PErÍodo
Promotorias de justiça de itaituba

i 2º ÍTalo coSTa diaS de 1º a 21/10/2020 e 10 a 17/12/2020

ii 4º

MariaNa SoUSa caValEiro dE MacEdo 
daNTaS de 1º/5 a 30/9/2020

ÍTalo coSTa diaS de 1º a 18/10/2020
alaN JoHNNES lira fEiToSa de 10 a 16/12/2020

Juizado especial criminal de itaituba

iii -
MariaNa SoUSa caValEiro dE MacEdo 

daNTaS de 4/5 a 31/8/2020 e 3/11 a 18/12/2020

ÍTalo coSTa diaS de 1º/9 a 21/10/2020 e 26 a 29/10/2020
Promotoria de justiça de aveiro

iV - alaN JoHNNES lira fEiToSa de 1º/5 a 31/12/2020
Promotoria de justiça de Jacareacanga

V -
alaN JoHNNES lira fEiToSa de 1º/5 a 7/9/2020

liliaN rEGiNa fUrTado BraGa de 8/9/2020 a 1º/3/2021
Promotoria de justiça de Novo Progresso

Vi 1º MariaNa SoUSa caValEiro dE MacEdo 
daNTaS de 1º a 16/8/2020

Vii 2º GUSTaVo dE QUEiroZ ZENaidE de 1º/5 a 31/7/2020 e a contar de 17/8/2020
MariaNa SoUSa caValEiro dE MacEdo 

daNTaS de 1º a 16/8/2020

Promotoria de justiça de rurópolis

Viii - MariaNa SoUSa caValEiro dE MacEdo 
daNTaS de 18 a 28/5/2020

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3645/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 Pedro renan 
cajado Brasil, Érica almeida de Sousa, Gerson daniel Silva da Silveira, 
liliane carvalho rodrigues de oliveira e José ilton lima Moreira Júnior;
coNSidEraNdo a vacância dos 3º e 5º cargos da promotoria de justiça de 
abaetetuba, do 2º cargo da promotoria de justiça de cametá e do cargo da 
promotoria de justiça de limoeiro do ajuru;
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 
52698/2019, 8702, 9024, 11494, 12567, 13040, 13864, 14040, 14258, 
14390, 14766, 15325, 15724, 16234, 17254, 17706, 20021, 20627, 
21962, 22080, 22630, 23286 e 23577/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo das 
demais atribuições, exercerem os seguintes cargos das promotorias de justiça 
que integram a região administrativa Tocantins, nos períodos indicados:
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iTEM carGo ProMoTor dE JUSTiÇa PErÍodo
Promotoria de justiça de abaetetuba

i 1º GrUcHENHKa oliVEira BaPTiSTa frEirE de 15/8 a 3/9/2020

ii 3º JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo 
NoBrE de 6/7 a 30/9/2020

iii 5º
GErSoN daNiEl SilVa da SilVEira de 28/7 a 14/8/2020 e a contar de 4/9/2020

GrUcHENHKa oliVEira BaPTiSTa frEirE de 15/8 a 3/9/2020
Juizado especial criminal de abaetetuba

iV -

JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo 
NoBrE

de 1º/4 a 30/6/2020, 17/8 a 3/9/2020, 1º a 29/10/2020 e 
1º a 18/12/2020

GrUcHENHKa oliVEira BaPTiSTa frEirE de 1º a 31/7/2020
GErSoN daNiEl SilVa da SilVEira de 3 a 14/8/2020, 4 a 30/9/2020 e 3 a 30/11/2020

Promotoria de justiça de acará
V - daNiEl MoNdEGo fiGUEirEdo de 7 a 30/1/2020

Promotoria de justiça de Barcarena
Vi 3º rENaTo BEliNi dE oliVEira coSTa de 7 a 19/1/2020

Promotoria de justiça de cametá
Vii 2º GrUcHENHKa oliVEira BaPTiSTa frEirE de 12/6 a 21/7/2020

Promotoria de justiça de limoeiro do ajuru
Viii - PEdro rENaN caJado BraSil de 22/6 a 16/8/2020

Promotoria de justiça de Moju

iX 2º BrUNo BEcKEMBaUEr SaNcHES 
daMaScENo de 5 a 9/10/2020 e 9 a 11/12/2020

Promotoria de justiça de Tailândia

X 2º liGia ValENTE do coUTo dE aNdradE 
fErrEira dia 16/11/2020 e de 25/11 a 14/12/2020

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3646/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 art. 5º da resolução nº 028/2012-MP/cPJ;
coNSidEraNdo os afastamentos dos Procuradores de Justiça Geraldo de 
Mendonça rocha, Maria do Socorro Martins carvalho Mendo e Sérgio Ti-
búrcio dos Santos Silva;
r E S o l V E:
dESiGNar os Procuradores de Justiça abaixo nominados para, sem prejuí-
zo das demais atribuições, exercerem na Procuradoria de Justiça criminal, 
as atribuições dos seguintes cargos, nos períodos indicados:

iTEM carGo ProcUrador dE JUSTiÇa PErÍodo
i 3º SÉrGio TiBUrcio doS SaNToS SilVa de 16/3 a 14/5/2020

ii 14º
cláUdio BEZErra dE MElo de 1º  a 15/9/2020

fraNciSco BarBoSa dE oliVEira de 24/11  a 8/12/2020
iii 16º cláUdio BEZErra dE MElo de 27/10  a 4/12/2020

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3647/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 art. 5º da resolução nº 011/2014-MP/cPJ;
coNSidEraNdo os afastamentos dos Procuradores de Justiça antônio 
Eduardo Barleta de almeida, Maria Tércia ávila Bastos dos Santos, Maria 
da conceição Gomes de Souza, leila Maria Marques de Moraes, Estevam 
alves Sampaio filho e Waldir Macieira da costa filho;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 8991, 
9082, 9429, 9827, 11642, 12025 e 13126/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar os Procuradores de Justiça abaixo nominados para, sem preju-
ízo das demais atribuições, exercerem na Procuradoria de Justiça cível, as 
atribuições dos seguintes cargos, nos períodos indicados:

iTEM carGo ProcUrador dE JUSTiÇa PErÍodo

i 3º
Maria TÉrcia áVila BaSToS doS SaNToS de 4 a 12/3/2020

Mario NoNaTo falaNGola a contar de 5/8/2020

ii 5º

ESTEVaM alVES SaMPaio filHo de 5/3 a 3/4/2020
Mario NoNaTo falaNGola de 15 a 24/4/2020

MariZa MacHado da SilVa liMa de 17 a 26/11/2020
raiMUNdo dE MENdoNÇa riBEiro alVES de 27/11 a 6/12/2020

iii 7º
NElSoN PErEira MEdrado de 11 a 18/3/2020

TErEZa criSTiNa BaraTa BaTiSTa dE liMa de 3/11 a 4/12/2020

iV 9º MariZa MacHado da SilVa liMa de 6/5 a 30/6/2020, 6 a 10/7/2020 e 11/9 a 
10/10/2020

V 10º Mario NoNaTo falaNGola de 29/5 a 4/8/2020

Vi 11º
raiMUNdo dE MENdoNÇa riBEiro alVES de 12/3 a 29/4/2020
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior a contar de 30/4/2020

Vii 14º TErEZa criSTiNa BaraTa BaTiSTa dE liMa a contar de 5/12/2020
Viii 15º Maria TÉrcia áVila BaSToS doS SaNToS dias 3 e 4/11/2020

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3648/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 Grace Kane-
mitsu Parente, Mauro Guilherme Messias dos Santos, daniel Braga Bona e 
Nayara Santos Negrão;
coNSidEraNdo a vacância do 2º cargo das promotorias de justiça de 
altamira a partir de 2/9/2020 e do 4º cargo das promotorias de justiça de 
altamira a partir de 22/9/2020;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito dos cargos das promotorias de justiça que 
integram a região administrativa Sudoeste i;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 2294, 
11657, 12385, 13610, 14385, 16101, 17612, 18932, 20205, 20210, 
23565, 24103 e 24386/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo das de-
mais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das promotorias de 
justiça que integram a região administrativa Sudoeste i, nos períodos indicados:

iTEM carGo ProMoTor(a) dE JUSTiÇa PErÍodo
Juizado especial criminal de altamira

i -

PaloMa SaKalEM de 1º a 3/4/2020, 18 a 22/5/2020, 6 a 10/7/2020, 24 a 
28/8/2020, 13 a 16/10/2020 e 30/11 a 4/12/2020

MaUro GUilHErME MESSiaS doS 
SaNToS

de 6 a 10/4/2020, 25 a 29/5/2020,  13 a 17/7/2020 e 1º a 
4/9/2020

lUciaNo aUGUSTo araUJo da 
coSTa

de 13 a 17/4/2020, 11 a 15/5/2020, 1º a 5/6/2020, dias 29 e 
30/6/2020, de 20 a 24/7/2020, 8 a 11/9/2020, 26 a 29/10/2020, 

3 a 6/11/2020 e 14 a 18/12/2020

BrUNa rEBEca PaiVa dE MoraES de 20 a 24/4/2020, 8 a 10/6/2020, dia 12/6/2020, de 1º a 
3/7/2020, 27 a 31/7/2020, 17 a 21/8/2020 e 14 a 18/9/2020

daNiEl BraGa BoNa de 27 a 30/4/2020, 15 a 19/6/2020, 3 a 7/8/2020, 21 a 
25/9/2020, 5 a 9/10/2020, 9 a 13/11/2020 e 23 a 27/11/2020

NaYara SaNToS NEGrÃo
de 4 a 8/5/2020, 22 a 26/6/2020, 10 a 14/8/2020, dia 

31/8/2020, de 29 a 30/9/2020, dias 1º, 2, 22 e 23/10/2020, de 
16 a 20/11/2020 e 9 a 11/12/2020

faBiaNo oliVEira GoMES 
fErNaNdES de 19 a 21/10/2020

Promotorias de justiça de altamira

ii 1º
PaloMa SaKalEM de 16/6 a 11/11/2020 e a contar de 20/11/2020

NaYara SaNToS NEGrÃo de 12 a 19/11/2020
BrUNo fErNaNdES SilVa frEiTaS atuação conjunta, de 30/11 a 4/12/2020

iii 2º

NaYara SaNToS NEGrÃo de 17 a 27/8/2020, 9/9 a 13/10/2020, dias 17 e 18/10/2020 e 
de 22 a 31/10/2020

faBiaNo oliVEira GoMES 
fErNaNdES de 14 a 16/10/2020 e 19 a 21/10/2020

BrUNo fErNaNdES SilVa frEiTaS atuação conjunta, de 30/11 a 4/12/2020

iV 4º lUciaNo aUGUSTo araUJo da 
coSTa de 1º/10 a 31/12/2020

V 5º

PaloMa SaKalEM de 13 a 28/10/2020
daVid TErcEiro NUNES PiNHEiro de 29/10 a 19/12/2020

daNiEl HENriQUE QUEiroZ dE 
aZEVEdo atuação conjunta, de 30/10 a 15/11/2020 e 18/11 a 19/12/2020

Vi 6º liVia TriPac MilEo caMara de 14 a 16/10/2020 e 19 a 21/10/2020

Vii 7º

lUciaNo aUGUSTo araUJo da 
coSTa de 1º a 7/5/2020

BrUNa rEBEca PaiVa dE MoraES de 8/5 a 30/9/2020
daNiEl BraGa BoNa de 1º a 12/10/2020 e 31/10 a 31/12/2020
JUliaNa NUNES fÉliX de 13 a 29/10/2020
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PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3649/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 das promotorias de justiça de altamira;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça de altamira;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 7635, 
12385 e 13610/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça PaloMa SaKalEM para exercer nas promotorias 
de justiça de altamira, as atribuições do 1º cargo, no período de 1º a 15/6/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3650/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 cargo da promotoria de justiça de dom Eliseu;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 21074/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça Naiara Vidal NoGUEira para, sem 
prejuízo das demais atribuições e em regime de mutirão, oficiar em pro-
cessos judiciais e extrajudiciais de atribuição do cargo da promotoria de 
justiça de dom Eliseu, no período de 19 a 23/10/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3651/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 os afastamentos dos promotores de justiça José Haroldo 
carneiro Matos, Pedro Paulo Bassalo crispino, Manoel Victor Sereni Murrieta 
e Tavares, Myrna Gouveia dos Santos, alcenildo ribeiro Silva, francisco de 
assis Santos lauzid, líliam Patrícia duarte de Souza Gomes, Edson augusto 
cardoso de Souza, Jayme ferreira Bastos filho e ana claudia Bastos de Pinho;
coNSidEraNdo a vacância do 4º cargo da promotoria de justiça de controle externo 
da atividade policial de Belém e do 7º cargo da promotoria de justiça criminal de Belém;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça criminais de Belém;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 14434, 14834, 
16496, 16937, 18015, 18122, 19780, 20260, 20537, 21307, 21308 e 21590/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça criminais de Belém, nos períodos indicados:

iTEM carGo ProMoTor(a) dE JUSTiÇa PErÍodo
Promotoria de justiça de controle externo da atividade policial

i 1º lUiZ Márcio TEiXEira cYPriaNo de 1º a 30/7/2020
ii 4º lUiZ Márcio TEiXEira cYPriaNo a contar de 1º/10/2020

Promotoria de justiça de Execuções Penais, Penas e Medidas alternativas

iii 1º
EdiVar caValcaNTE liMa JUNior de 1º a 10/8/2020
JoSÉ Maria GoMES doS SaNToS de 11/8 a 29/9/2020

Promotoria de justiça criminal comum de Belém

iV 3º
lUiZ Márcio TEiXEira cYPriaNo oficiar em processos, de 1º/7 a 31/10/2020

aNdrÉa alicE BraNcHES NaPolEÃo oficiar em audiências, de 1º/7 a 29/10/2020

V 4º
iSaÍaS MEdEiroS dE oliVEira oficiar em processos, de 1º/7 a 31/10/2020

aNdrÉa alicE BraNcHES NaPolEÃo oficiar em audiências, de 1º/7 a 29/10/2020
Vi 7º cEZar aUGUSTo doS SaNToS MoTTa de 21 a 27/10/2020
Vii 8º cEZar aUGUSTo doS SaNToS MoTTa de 3/8 a 1º/9/2020
Viii 9ª cEZar aUGUSTo doS SaNToS MoTTa de 19 a 22/10/2020

iX 11º lUiZ cláUdio PiNHo
oficiar em audiências, de 1º/9 a 26/10/2020

de 27/10 a 4/12/2020

X 16º SaNdra fErNaNdES dE oliVEira GoN-
ÇalVES de 1º/7 a 31/10/2020

Promotoria de justiça de entorpecentes de Belém

Xi 2º aNETTE MacEdo alEGria oficiar em audiências, de 1º a 30/7/2020 e 1º/9 a 
29/10/2020

Promotoria de justiça do tribunal do júri
Xii 2º iSaÍaS MEdEiroS dE oliVEira de 1º a 3/9/2020

iTEM carGo ProMoTor(a) dE JUSTiÇa PErÍodo
Xiii 3º iSaÍaS MEdEiroS dE oliVEira de 1º a 3/9/2020
XiV 4º iSaÍaS MEdEiroS dE oliVEira oficiar em audiências, de 21 a 23/10/2020

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3652/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 Sabrina Said 
daibes de amorim Sanchez, Maria cláudia Vitorino Gadelha, luiz alberto 
almeida Presotto, fabiano oliveira Gomes fernandes, José alberto Grisi 
dantas, Magdalena Torres Teixeira e Vanessa Galvão Herculano;
coNSidEraNdo a vacância do cargo dos 4º e 5º cargos da promotoria de justiça 
de Parauapebas e do 2º cargo da promotoria de justiça de canaã dos carajás;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que integram a 
região administrativa Sudeste iV;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 11479, 
12939, 13984, 14013, 15461, 16026, 16027, 16678, 16679, 17032, 
18243, 18309, 18561, 19342, 19343, 19344, 19723, 20298, 20683, 
20686 e 21371/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo das de-
mais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das promotorias de 
justiça que integram a região administrativa Sudeste iV, nos períodos indicados:

iTEM carGo ProMoTor(a) dE JUSTiÇa PErÍodo
Promotorias de justiça de Parauapebas

i 1º

EMErSoN coSTa dE oliVEira de 1º a 4/10/2020
MaUro GUilHErME MESSiaS doS 

SaNToS de 5 a 30/10/2020

fraNcYS lUcY GalHardo do ValE atuação conjunta, de 5 a 30/10/2020

ii 2º

crYSTiNa MicHiKo TaKETa MoriKaWa de 11 a 18/8/2020
EMErSoN coSTa dE oliVEira dias 22/9 e 27/11/2020 e de 29/9 a 1º/10/2020

MaUro GUilHErME MESSiaS doS 
SaNToS de 23 a 28/9/2020

iii 3º
fraNcYS lUcY GalHardo do ValE de 1º/4 a 10/8/2020, 19/8 a 21/9/2020 e a contar de 

2/10/2020

crYSTiNa MicHiKo TaKETa MoriKaWa de 11 a 18/8/2020, 22/9 a 1º/10/2020 e dias 26 e 
27/11/2020

iV 4º

MaGdalENa TorrES TEiXEira de 25/5 a 16/6/2020
alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS MoUra 

coSTa dia 16/6/2020

fraNcYS lUcY GalHardo do ValE dias 31/7 e 3/8/2020

V 5º
crYSTiNa MicHiKo TaKETa MoriKaWa de 25/5 a 31/7/2020 e dia 7/10/2020

EMErSoN coSTa dE oliVEira dias 1º e 2/8/2020 e de 4/8 a 8/9/2020
fraNcYS lUcY GalHardo do ValE dia 3/8/2020 e de 19 a 21/10/2020

Vi 6º MaGdalENa TorrES TEiXEira de 3 a 6/8/2020
Juizado especial criminal de Parauapebas

Vii - crYSTiNa MicHiKo TaKETa MoriKaWa de 1º a 29/10/2020
Promotoria de justiça de canaã dos carajás

Viii 1º

alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS MoUra 
coSTa de 17 a 30/6/2020

JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS oficiar em audiências, dia 26/11/2020
crYSTiNa MicHiKo TaKETa MoriKaWa de 9 a 11/12/2020

iX 2º

EMErSoN coSTa dE oliVEira dias 15 e 16/6/2020
alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS MoUra 

coSTa de 17 a 30/6/2020

aliNE cUNHa da SilVa de 1º/7 a 10/9/2020, 14/9 a 22/11/2020 e a contar de 
30/11/2020

JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS oficiar em audiências, dia 26/11/2020
crYSTiNa MicHiKo TaKETa MoriKaWa de 9 a 11/12/2020

Promotoria de justiça de curionópolis

X - MaUro GUilHErME MESSiaS doS 
SaNToS de 16/9 a 6/10/2020

Promotoria de justiça de Eldorado do carajás
Xi - aliNE cUNHa da SilVa de 8/9 a 7/10/2020

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3653/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 4º cargo das promotorias de justiça de Parauapebas;
coNSidEraNdo a atuação da promotora de justiça Vanessa Galvão Her-
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culano no município de Breves;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito dos cargos das promotorias de justiça de Parauapebas;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 13984 e 18243/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça EMErSoN coSTa dE oliVEira para, 
com prejuízo de sua titularidade, exercer nas promotorias de justiça de 
Parauapebas, as atribuições dos seguintes cargos, nos períodos indicados:
i -  4º cargo, de 17/6 a 8/9/2020, com prejuízo de sua titularidade;
ii -  5º cargo, a contar de 9/9/2020, com prejuízo de sua titularidade.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3654/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 arlindo Jorge 
cabral Júnior, lorena Moura Barbosa de Miranda, adriana Maria Primo de 
carvalho, alfredo Martins de amorim, flávia Miranda ferreira Mecchi, an-
dré cavalcanti de oliveira e cynthia Graziela da Silva cordeiro,
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que integram a 
região administrativa Sudeste ii;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 1001, 13492, 
14329, 15000, 16471, 16953, 16952, 17045, 17109, 17798, 17969, 17971, 18017, 
18290, 18658, 19562, 20083, 20379, 21391, 22536, 23506 e 24026/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo das de-
mais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das promotorias 
de justiça que integram a região administrativa Sudeste ii, nos períodos indicados:

iTEM car-
Go ProMoTor(a) dE JUSTiÇa PErÍodo

Promotorias de justiça de redenção

i 1º
lUiZ da SilVa SoUZa dias 17, 18, 21 e 22/9/2020

lEoNardo JorGE liMa caldaS
oficiar em audiências, dia 14/10/2020

a contar de 15/10/2020
ii 2º lEoNardo JorGE liMa caldaS dia 31/1/2020
iii 3º lEoNardo JorGE liMa caldaS de 10/8 a 29/8/2020
iV 4º lEoNardo JorGE liMa caldaS dia 3/3/2020 e de 10 a 13/11/2020

Vara do juizado especial criminal de redenção

V -

roSaNGEla ESTUMaNo GoNcalVES 
HarTMaNN

de 7 a 17/1/2020, 1º a 15/6/2020, 1º a 15/7/2020, 3 a 
7/8/2020,

1º a 15/9/2020, 1º a 15/10/2020 e 1º a 18/12/2020

lEoNardo JorGE liMa caldaS de 20 a 31/1/2020, 16 a 30/6/2020, 16 a 31/7/2020, 10 a 
31/8/2020, 16 a 30/9/2020 e 16 a 29/10/2020

Promotoria de justiça de conceição do araguaia

Vi 1º
alfrEdo MarTiNS dE aMoriM de 12/6 a 7/7/2020 e 12/7 a 3/10/2020
crEMilda aQUiNo da coSTa de 8 a 11/7/2020

Vii 2º
crEMilda aQUiNo da coSTa de 8 a 11/7/2020

adriaNa Maria PriMo dE carValHo de 12 a 16/11/2020 e 19/11 a 8/12/2020
Vara do juizado especial criminal de conceição do araguaia

Viii -

crEMilda aQUiNo da coSTa de 7 a 31/1/2020 e 8 a 10/7/2020

alfrEdo MarTiNS dE aMoriM de 1º a 30/6/2020, 1º a 7/7/2020, 13 a 31/7/2020 e 3/8 a 
15/10/2020,

adriaNa Maria PriMo dE carValHo de 16 a 29/10/2020 e 1º a 18/12/2020
Promotoria de justiça de São félix do Xingu

iX 1º
SUldBlaNo oliVEira GoMES de 3/11 a 2/12/2020

carloS fErNaNdo crUZ da SilVa dia 3/12/2020 e de 21/12/2020 a 4/1/2021
Promotoria de justiça de Xinguara

X 1º
alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS MoUra 

coSTa de 27/7 a 25/8/2020

lUiZ da SilVa SoUZa dia 18/12/2020
Xi 2º fláVia MiraNda fErrEira MEccHi dia 25/9/2020 e de 7 a 17/12/2020

lUiZ da SilVa SoUZa dia 18/12/2020

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3655/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 das promotorias de justiça de Xinguara;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 12254/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS MoU-
ra coSTa para, sem prejuízo das demais atribuições e em regime de mu-

tirão, oficiar em processos judiciais e extrajudiciais de atribuição do 1º 
cargo das promotorias de justiça de Xinguara, no período de 4 a 8/5/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3656/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 lívia Tripac Mi-
léo câmara, francisca Suênia fernandes de Sá, luciana Vasconcelos Mazza, 
amanda luciana Sales lobato, Paulo Ângelo Nogueira furtado, Bruna rebeca 
Paiva de Moraes e João Batista de araújo cavaleiro de Macedo Júnior;
coNSidEraNdo a vacância dos 1º e 2º cargos da promotoria de justiça 
de Bragança, dos 1º e 2º cargos da promotoria de justiça de São Miguel do 
Guamá e dos cargos das promotorias de justiça de ourém e irituia;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que integram a 
região administrativa Nordeste ii;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 12489, 
13000, 13084, 14302, 14458, 16015, 16222, 16425, 16623, 16729, 16732, 
17199, 17518, 17648, 17844, 17980, 17981, 17982, 18109, 18699, 19222, 
19947, 20095, 22104, 22354, 22537, 23389, 23613 e 24150/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça que integram a região administrativa Nordeste ii, 
nos períodos indicados:

iTEM carGo ProMoTor(a) dE JUSTiÇa PErÍodo
Promotorias de justiça de capanema

i 2º Maria JoSÉ ViEira dE carValHo de 16/11/2020 a 6/1/2021
ii 3º ElY SoraYa SilVa cEZar de 21/8/2020 a 21/2/2021

Promotoria de justiça de Bragança

iii 1º
EMÉrio MENdES coSTa de 27/5 a 31/7/2020 e dias 8/9, 30/11 e 4/12/2020

MUllEr MarQUES SiQUEira de 1º a 10/8/2020
BrUNa rEBEca PaiVa dE MoraES dias 19 e 20/10/2020 e de 11 a 29/11/2020

iV 2º

BrUNo SaraValli rodriGUES de 1º/6 a 31/7/2020
JoÃo BaTiSTa dE araÚJo caValEiro dE MacEdo 

JÚNior dias 21 e 29/10/2020 e de 9 a 11/12/2020

fraNciSco SiMEÃo dE alMEida JÚNior dias 27 e 28/10/2020
EMÉrio MENdES coSTa de 30/11 a 4/12/2020

V 3º EMÉrio MENdES coSTa de 30/11 a 1º/12/2020
Juizado especial criminal de Bragança

Vi -

JEaNNE Maria fariaS dE oliVEira de 1º a 31/7/2020 e dia 3/8/2020
EMÉrio MENdES coSTa de 4 a 18/8/2020 e 30/11 a 4/12/2020

JoÃo BaTiSTa dE araÚJo caValEiro dE MacEdo 
JÚNior de 19/8 a 29/10/2020

BrUNa rEBEca PaiVa dE MoraES de 3 a 29/11/2020 e 14 a 18/12/2020
Promotoria de justiça de irituia

Vii - SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME de 1º a 28/7/2020
Promotoria de justiça de ourém

Viii - MEliNa alVES BarBoSa de 26/5/2020 a 2/1/2021
Promotoria de justiça de Peixe-Boi

iX - ElY SoraYa SilVa cEZar de 23 a 29/9/2020
Promotoria de justiça de Primavera

X -
fraNciSco SiMEÃo dE alMEida JÚNior de 5 a 21/8/2020

MUllEr MarQUES SiQUEira de 1º a 3/12/2020
Promotoria de justiça de Salinópolis

Xi 1º BrUNo SaraValli rodriGUES de 1º/8/2020 a 5/3/2021
Juizado especial criminal de Salinópolis

Xii -
GUSTaVo rodolfo raMoS dE aNdradE dias 30 e 31/7/2020, de 1º a 30/9/2020 e 3 a 

30/11/2020
BrUNo SaraValli rodriGUES de 1º a 29/10/2020 e 1º a 18/12/2020

Promotoria de justiça de São Miguel do Guamá

Xiii 1º
PaUlo SErGio da cUNHa MorGado JUNior a contar de 3/8/2020

SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME atuação conjunta, de 4 a 31/8/2020
XiV 2º SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME de 13/4 a 26/5/2020

Juizado especial criminal de São Miguel do Guamá

XV - PaUlo SErGio da cUNHa MorGado JUNior de 1º a 30/6/2020, 3 a 31/8/2020 e a contar de 
1º/9/2020

SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME de 1º a 31/7/2020

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
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Portaria Nº 3657/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 antonio Mano-
el Cardoso Dias, Brenda Melissa Fernandes Loureiro Braga, Carlos Lamarck 
Magno Barbosa, aline Neiva alves da Silva e Paula caroline Nunes Machado;
coNSidEraNdo a vacância do 1º cargo da promotoria de justiça de Para-
gominas, do cargo da promotoria de justiça de ipixuna 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 iii;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 
51398/2019, 14067, 16159, 19422, 20052, 21252, 21303, 21319, 22048, 
22192, 23355, 23356, 23405 e 23482/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça que integram a região administrativa Nordeste iii, 
nos períodos indicados:

iTEM carGo ProMoTor(a) dE JUSTiÇa PErÍodo
Promotoria de justiça de Paragominas

i 1º
PaUla caroliNE NUNES MacHado de 26/10 a 2/11/2020

aliNE NEiVa alVES da SilVa de 16 a 18/12/2020

ii 2º
Maria cláUdia ViToriNo GadElHa de 1º/10 a 30/11/2020
PaUla caroliNE NUNES MacHado de 1º a 15/12/2020 e 19 a 31/12/2020

aliNE NEiVa alVES da SilVa de 16 a 18/12/2020
Juizado especial criminal de Paragominas

iii -
MoNiQUE NaTHYaNE coElHo QUEiroZ de 1º a 23/10/2020

PaUla caroliNE NUNES MacHado de 26/10 a 30/11/2020
Maria cláUdia ViToriNo GadElHa de 1º a 18/12/2020

Promotoria de justiça de dom Eliseu
iV - HElEM TaliTa lira foNTES de 23/6 a 26/10/2020 e dias 3 e 4/11/2020

Promotoria de justiça de ipixuna do Pará
V - MoNiQUE NaTHYaNE coElHo QUEiroZ de 19/10 a 30/11/2020

PaUla caroliNE NUNES MacHado de 1º a 15/12/2020 e a contar de 19/12/2020
HElEM TaliTa lira foNTES de 16 a 18/12/2020

Promotoria de justiça de Tomé-açu
Vi 1º aNToNio MaNoEl cardoSo diaS de 31/7/2020 a 17/1/2021
Vii 2º BrENda MEliSSa fErNaNdES loUrEiro BraGa de 7 a 20/1/2020

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3658/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 17813/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça MaUriM laMEira VErGoliNo para, em 
caráter excepcional, realizar inspeção no centro de recuperação regio-
nal de Paragominas, com o objetivo de averiguar a existência ou não de 
violência física e mental sofrida pelos presos apenados e provisórios, sem 
prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3659/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 cargo da promotoria de justiça de Mãe do rio;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 23009 
e 23354/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça Naiara Vidal NoGUEira para, sem 
prejuízo das demais atribuições e em regime de mutirão, oficiar em pro-
cessos judiciais e extrajudiciais de atribuição do cargo da promotoria de 
justiça de Mãe do rio, no período de 11 a 17/12/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

Portaria Nº 3660/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 das promotorias de justiça que integram a 
região administrativa Sudeste iii;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 12297, 
12359, 13253 e 16896/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça que integram a região administrativa Sudeste iii, 
nos períodos indicados:

iTEM carGo ProMoTor(a) dE JUSTiÇa PErÍodo
Promotoria de justiça de Tucuruí

i 2º carloS alBErTo foNSEca loPES de 16/5 a 13/9/2020
Promotoria de justiça de Goianésia do Pará

ii - fraNciSco cHarlES PacHEco TEiXEira de 9 a 17/1/2020 e 17 a 21/8/2020
Promotoria de justiça de Pacajá

iii -
GErSoN alBErTo dE fraNÇa de 1º/5 a 15/6/2020

fraNciSco cHarlES PacHEco TEiXEira de 12 a 19/11/2020

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3661/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 cargo da promotoria de justiça de cachoeira do arari;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos 
serviços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de ca-
choeira do arari;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 51156/2019;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça PaUla SUElY dE araÚJo alVES caMacHo 
para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de cachoeira 
do arari, no período de 7 a 31/1/2020, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3662/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 cargo da promotoria de justiça de Pacajá;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 23961/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça BrUNo fErNaNdES SilVa frEiTaS para, 
sem prejuízo das demais atribuições e em regime de mutirão, oficiar em 
processos extrajudiciais oriundos da “operação camisa de força”, em trâ-
mite na promotoria de justiça de Pacajá, no período de 16 a 18/12/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3663/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 7º cargo das promotorias de justiça de altamira;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 22986/2020;
r E S o l V E:
DESIGNAR a promotora de justiça JULIANA NUNES FÉLIX para oficiar em 
conjunto com o promotor de justiça daNiEl BraGa BoNa nos procedi-
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mentos extrajudiciais instaurados e em vias de instauração, relaciona-
dos às queimadas, desmatamentos e gestão ambiental de resíduos nos 
municípios de altamira e Vitória do Xingu, inclusive nas ações eventual-
mente ajuizadas provenientes dos referidos procedimentos, a contar de 
19/11/2020, sem prejuízo de suas atribuições originárias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3664/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 assegurar a eficaz continuidade dos serviços mi-
nisteriais no âmbito do 4º cargo das promotorias de justiça de Santa izabel do Pará;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 9714/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça VYllYa coSTa Barra SErENi para, em 
atuação conjunta, oficiar em processos e procedimentos de atribuição do 
4º cargo das promotorias de justiça de Santa izabel do Pará, no período de 
16 a 30/3/2020, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3665/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 os afastamentos dos promotores de justiça Myrna Gouveia 
dos Santos, Pedro Paulo Bassalo crispino e José Haroldo carneiro Matos;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça criminais de Belém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 23444, 
23539 e 23738/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça criminais de Belém, nos períodos indicados:

iTEM carGo ProMoTor(a) dE JUSTiÇa PErÍodo
Promotorias de justiça criminal comum

i 3º

aNdrÉa alicE BraNcHES NaPolEÃo oficiar em audiências, dias 1º e 2/12/2020
lUiZ Márcio TEiXEira cYPriaNo oficiar em processos, dias 1º e 2/12/2020

lUiZ Márcio TEiXEira cYPriaNo atuação conjunta para oficiar em processos, de 3 e 
31/12/2020

ii 4º
iSaÍaS MEdEiroS dE oliVEira oficiar em processos, de 1º a 31/12/2020

aNdrÉa alicE BraNcHES NaPolEÃo oficiar em audiências, de 1º a 18/12/2020

iii 11º lUiZ cláUdio PiNHo atuação conjunta para oficiar em audiências, de 5 e 
18/12/2020

iV 16º SaNdra fErNaNdES dE oliVEira GoNÇalVES de 1º a 31/12/2020
Promotoria de justiça de entorpecentes

V 2º aNETTE MacEdo alEGria atuação conjunta para oficiar em audiências, de 1º a 
18/12/2020

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3666/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 4º cargo da promotoria de justiça de famí-
lia de Belém até 13/12/2020;
coNSidEraNdo a vacância do 1º cargo da promotoria de justiça de famí-
lia de Belém a contar de 14/12/2020;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito da promotoria de justiça de família de Belém;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 16438 e 24152/2020;

r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça alBElY MiraNda loBaTo TEiXEira 
para exercer na promotoria de justiça de família de Belém, as atribuições 
dos seguintes cargos, nos períodos indicados:
i -  4º cargo, de 28/10 a 13/12/2020;
ii -  1º cargo, a contar de 14/12/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3667/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 as vacâncias e a necessidade de assegurar a eficaz conti-
nuidade dos serviços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça de 
Ponta de Pedras, altamira (2º e 4º cargos), canaã dos carajás (2º cargo), 
Bragança (2º cargo), ananindeua (1º cargo da promotoria de justiça meio 
ambiente, patrimônio cultural, habitação, urbanismo, consumidor, funda-
ções e entidades de interesse social e 3º cargo da promotoria de justiça 
cível), Santarém (9º cargo) e Belém (1º cargo da promotoria de justiça da 
infância e juventude, 7º cargo da promotoria de justiça criminal e 1º cargo 
da promotoria de justiça de família);
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, com prejuízo 
de suas titularidades, exercerem suas atribuições nas seguintes promoto-
rias de justiça, nos períodos indicados:

iTEM ProMoToria dE JUSTiÇa ProMoTor dE JUSTiÇa PErÍodo
i Ponta de Pedras adriaNa PaSSoS fErrEira de 23 a 30/9/2020

 altamira (2º cargo) MaUro GUilHErME MESSiaS doS 
SaNToS de 2 a 8/9/2020

ii altamira (4º cargo) BrUNa rEBEca PaiVa dE MoraES de 22 a 30/9/2020
iii canaã dos carajás (2º cargo) lUiZ alBErTo alMEida PrESoTTo de 2 a 13/9/2020

iV

Meio ambiente, patrimônio cultural, habi-
tação, urbanismo, consumidor, fundações e 
entidades de interesse social de ananindeua 

(1º cargo)

MarlENE raMoS PaMPolHa de 16 a 28/10/2020

V infância e Juventude
de Belém (1º cargo

MaUrÍcio alMEida GUErrEiro dE 
fiGUEirEdo de 16 a 27/10/2020

Vi criminal de Belém (7º cargo) SaNdra fErNaNdES dE oliVEira 
GoNÇalVES de 16 a 18/10/2020

Vii cível de ananindeua (3º cargo) ÉriKa MENEZES dE oliVEira de 3 a 15/11/2020
Viii Santarém (9º cargo) adlEEr caldEraro SiroTHEaU dias 3 e 4/11/2020
iX família de Belém (1º cargo) SUMaYa SaadY MorHY PErEira de 2 a 13/12/2020

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3668/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 do expediente protocolizados sob nº 18507/2020;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 1º/10/2020, as designações do promotor de justiça 
fraNciSco SiMEÃo dE alMEida JÚNior para exercer nas promotorias 
de justiça de Bragança, as atribuições dos 2º e 3º cargos, contidas nas 
PorTarias nº 2532 e 2533/2020-MP/PGJ.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3669/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-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 da promotora de justiça Jeanne Maria farias de oliveira;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 3º cargo das promotorias de justiça de Bragança;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 16732, 
17517 e 18507/2020;
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r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça fraNciSco SiMEÃo dE alMEida JÚ-
Nior para exercer nas promotorias de justiça de Bragança, as atribuições 
do 3º cargo, a contar de 1º/10/2020, com prejuízo de sua titularidade.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

Protocolo: 687583
aViso de aNULaÇÃo de Fase eXterNa do PreGÃo
Processo N.º 025/2021-sGJ-ta
ProtocoLo N.º 2868/2021
aSSUNTo: PrEGÃo ElETrÔNico N.º 026/2021-MP/Pa – aquisição de fil-
tros e Elementos filtrantes – Erro No EdiTal – aNUlaÇÃo da faSE EX-
TErNa, EdiTal E aToS PoSTEriorES.
Trata-se do Pregão Eletrônico n.º 026/2021-MP/Pa destinado a aquisição de fil-
tros e Elementos filtrantes, cuja abertura do certame ocorreu em 05/07/2021.
durante a realização do certame a Pregoeira observou alguns valores mui-
to baixos e acabou por identificar erro no item 7.5.1 do edital, suspenden-
do o certame e enviando para providências.
o erro ocorreu na elaboração do edital ao prever, em seu item 7.5.1, que o 
lance deveria “ser ofertado pelo valor unitário do item” em desacordo com 
o sistema comprasnet. Naquele sistema somente os certames processados 
como registro de Preços é que possuem lance pelo valor unitário, o que não 
é o caso do presente certame. Neste caso o referido item deveria ter em sua 
redação que “o lance deverá ser ofertado pelo valor global do item”.
o assessor Especializado manifestou-se que o vício seria insanável, não 
podendo ser contornado, motivo pelo qual, submeteu a superior delibera-
ção a anulação do edital e dos atos subsequentes, para posterior correção 
do mesmo e sua republicação.
assim, considerando o princípio da autotutela e o poder-dever de que dispõe 
a administração para rever seus próprios atos, já consagrado no ordenamento 
jurídico, consoante Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal federal;
considerando o parecer da analista Jurídico da atividade de licitações e 
contratos de n.º 387/2021, que opina pela anulação da fase externa, edital 
e atos subsequentes;
considerando os demais elementos constantes dos autos do Processo n.º 
025/2021-SGJ-Ta;
dETErMiNo a aNUlaÇÃo da fase externa do certame e dos atos subse-
quentes, nos termos do art. 49 da lei federal n.º 8.666/1993 c/c decre-
to federal de n.º 5.450/2005, art. 29, para prosseguimento do certame, 
retornando a fase interna, com a correção do edital e a sua republicação, 
após cumprido o disposto no art. 49, § 3º, da lei n.º 8.666/1993.
Belém (Pa), 13 de julho de 2021
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 687713
Portaria N.º 058/2021-MP/cGMP
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, no uso de suas atri-
buições legais,
coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Mem-
bros do Ministério Público – art. 17, caput da lei n.º 8.625 (lei orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, 
caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 
37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à corre-
gedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como atri-
buição fiscalizadora da atividade funcional dos membros do Ministério Público;
coNSidEraNdo a necessidade de realizar correições ordinárias nas Pro-
motorias de Justiça em cumprimento ao calendário de correições/inspe-
ções previstas para o corrente ano e, ainda, visando o bom andamento das 
atribuições legais e institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do 
Estado do Pará, rESolVE:
i – dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2021-MP/cGMP, a rea-
lização de corrEiÇÃo ordiNária nos cargos das Promotorias de Justiça de 
iTaiTUBa e JacarEacaNGa, no período de 15 a 20 de agosto do corrente ano;
ii – dElEGar as Promotoras de Justiça assessoras deste Órgão correcio-
nal, lEaNE BarroS fiUZa dE MEllo e ViViaNE loBaTo SoBral para 
realizarem atividades correcionais e demais atos necessários ao bom de-
senvolvimento dos trabalhos;
iii – dESiGNar os servidores desta corregedoria-Geral, alEXaNdrE da 
SilVEira SaMPaio NETo e faBrÍcio JorGE roSa dE VaScoNcEloS, 
para auxiliar nos trabalhos inerentes ao ato de fiscalização;
iV – dESiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, cB PM 
iSMaYlE e cB PM clEidiSSoN, para garantirem a segurança da equipe.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, Belém-Pa, 
03 de agosto de 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 687730

Portaria Nº 2204/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r E S o l V E:
dESiGNar a Excelentíssima Promotora de Justiça dra. Paula caroline Nu-
nes Machado, titular do 1ª cargo de Promotor de Justiça de Paragominas, 
para atuar nos autos do inquérito Policial nº 0007341-95.2020.8.14.0039 
(SiMP nº 003429-032/2020) na condição de longa manus da Procuradoria-
Geral de Justiça, tudo nos termos do art. 41 do cPP, oferecendo denúncia 
em desfavor do indiciado por ofensa ao art. 12 da lei nº 10.826/2003, ou 
sendo o caso, apresentar a devida proposta de acordo de Não Persecução 
Penal, em razão da fundamentação jurídica apresentada.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 03 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 687735
Portaria Nº 0284/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da Moralidade, da Publicidade e da Eficiência, insculpidos no arti-
go 37, caput, da constituição federal de 1988;
coNSidEraNdo ser Poder-dever a administração Pública a apura-
ção de irregularidades no serviço público, conforme prescrito nos arti-
gos 199 e 200 da lei Estadual n.º 5.810/1994 - regime Jurídico Úni-
co dos Servidores Públicos civis do Estadodo Pará (rJU);
CONSIDERANDO, finalmente, os termos do Ofício n.º 032/2021/MP/CPPADS, 
datado de 13/7/2021, protocolizado sob o n.º 9975/2021, em 13/07/2021,
r E S o l V E:
dETErMiNar, a título de cautela, o SoBrESTaMENTo do Processo 
administrativo disciplinar instaurado pela PorTaria nº 70/2021-MP/SGJ-Ta, 
de 17/03/2021, publicada no d.o.E. de 22/03/2021, até ulterior deliberação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
 Belém, 03 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0287/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor lENoN JoSÉ coSTa raiol, Técnico adS - Modela-
gem de Sistemas, para exercer a função de chefe da divisão de análise e 
Programação, durante o afastamento do titular, carloS HENriQUE coE-
lHo TocaNTiNS, no período de 18 a 23/07/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
 Belém, 03 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0288/2021-MP/sUB-ta
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora BárBara VEiGa fErrEira roSa, auxiliar de 
administração, para exercer o cargo de assistência intermediária de chefe 
da divisão de desenvolvimento de Pessoal, durante o afastamento da titu-
lar, MicHEllE BarBoSa dE BriTo, no período 12 a 19/7/2021.
ii - dESiGNar a servidora aNa BEaTriZ PEdroSo BoTElHo PicaNÇo, auxi-
liar de Administração, para exercer a função gratificada de chefe de Unidade 
de apoio da divisão de desenvolvimento de Pessoal, durante o afastamento 
da titular, BárBara VEiGa fErrEira roSa, no período 12 a 19/7/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
 Belém, 03 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 2203/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r E S o l V E:
dElEGar a Exmª. Srª. Promotora de Justiça de 2ª Entrância PaTricia 
CARVALHO MEDRADO ASSMANN, atribuições específicas para, dar investi-
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dura no cargo de provimento em comissão de assessor de Promotoria de 
Justiça de Segunda Entrância, MP.cPcP-102.3, a Sra. aNGElica VarEla 
dE liMa, nomeada conforme o ato nº 54/2021, datado de 08/03/2021, 
publicado no d.o.E em 11/3/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 03 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2205/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
10188/2021, datado de 16/07/2021;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
i - coNcEdEr ao servidor BrUNo rodriGUES da cUNHa, ocupante do 
cargo de Técnico-Contador, lotado no Núcleo do Terceiro Setor, Gratificação 
de Tempo integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994, , no período de 21/07 a 19/08/2021;
ii - coNcEdEr à servidora liliaNE MoraES dE MacEdo, ocupante do cargo 
de Técnico-contador, lotada na Promotoria de Justiça de Tutela das fundações, 
Entidades de interesse Social, falência e recuperação Judicial e Extrajudicial de 
Belém, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, 
da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, , no período de 21/07 a 19/08/2021.
iii - coNcEdEr ao servidor raiMUNdo SaNdro dE carValHo ra-
MoS, ocupante do cargo de Técnico-contador, lotado no Gabinete do 1º 
Promotor de Justiça de Tutela das fundações, Entidades de interesse So-
cial, Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial de Belém, Gratificação 
de Tempo integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994, , no período de 21/07 a 19/08/2021.
iV - coNcEdEr ao servidor lUiZ THoMaZ coNcEiÇÃo NETo, ocupante do cargo 
de Técnico-contador, lotado no centro de apoio operacional - Grupo Técnico inter-
disciplinar, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da 
lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, , no período de 21/07 a 19/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 03 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2216/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do expediente protocolizado sob o n.º 5471/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor KlEYSoN da SilVa SaldaNHa VaScoNcEloS, au-
xiliar de administração, para exercer a função de chefe de apoio do Polo 
Nordeste ii, durante o afastamento do servidor titular, ladiElSoN NaSci-
MENTo doS SaNToS , no período de 21/04 a 19/06/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 03 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2217/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
7189/2021, em 24/5/2021;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora THaliTa MoraiS MaraNHÃo BESSa, ocupante do 
cargo de auxiliar de administração, lotada na Promotoria de Justiça de defesa 
do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa de Belém, Gratificação 
de Tempo integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto desempenhar suas 
atividades junto àquela Promotoria de Justiça, a contar de 01/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 03 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2218/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
7160/2021, em 24/05/2021;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,

r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora KEllY VaNESSa fariaS da SilVa, ocupante do 
cargo de auxiliar de administração, lotada na Promotoria de Justiça de 
Marituba, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea 
“a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e en-
quanto desempenhar suas atividades junto àquela Promotoria de Justiça, 
a contar de 01/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 03 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2219/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
8344/2021, em 15/06/2021;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
i – diSPENSar a servidora aNa Maria oliVEira da PaZ MESSiaS 
SaNToS, ocupante do cargo de auxiliar de administração, do exercício 
da Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1º, alínea “a”, 
da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, concedida pela PorTaria n.º 
1229/2019/MP/PGJ, a contar de 01/08/2021.
ii – coNcEdEr ao servidor roBErTo carloS SoarES fiGUEirEdo, ocupante 
do cargo de auxiliar de administração, lotado no centro de apoio operacional 
Cível, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da Lei 
Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto desempe-
nhar suas atividades junto àquele cao, a contar de 01/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 03 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 688058
Portaria Nº 2220/2021-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 Processo Judicial n.º 0810901-32.2020.8.14.0000 em 
trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
r E S o l V E:
rEVoGar a PorTaria n.º 0982/2021-MP/PGJ.
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça PEdro 
rENaN caJado BraSil para atuar no Processo Judicial supramencionado 
podendo tomar todas as medidas que entender cabíveis e necessárias a 
instrução do feito, inclusive, investigar, requisitar diligências, informações, 
exames, perícias, documentos, expedir notificações e intimações, reali-
zar oitivas para colheitas de informações e esclarecimentos, requerer e 
acompanhar buscas e apreensões desde que deferidas pelas autoridades 
judiciárias, oferecer denúncia, interpor e contrarrazoar recursos em todos 
ao graus e instâncias jurídicas até o final do processo, em tudo respeitados 
os direitos e garantias que assistem as pessoas envolvidas.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 03 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 687954
extrato de Procedimento Preparatório nº 062/2021-MP/PJdPPMa
 o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE 
dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa 
dE BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000151-151/2021, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custódio, nº 
36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 062/2021
data da instauração: 20/07/2021
objeto: “apurar possíveis condutas caracterizadoras de improbidade admi-
nistrativa, aferir e quantificar eventual prejuízo doloso ao erário, bem como 
viabilizar a obtenção da respectiva reparação de danos, ante a notícia de 
que agente público possui vínculos concomitantes com entidades públicas 
e privadas, a denotar a possibilidade de acumulação ilegal de cargos públi-
cos e sobreposição de jornadas de trabalho”.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 687921
extrato de Procedimento Preparatório nº 063/2021-MP/PJdPPMa
 o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE 
dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa 
dE BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000186-151/2021, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custódio, nº 
36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
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PorTaria de instauração nº 063/2021
data da instauração: 20/07/2021
objeto: “apurar possíveis condutas caracterizadoras de improbidade admi-
nistrativa, aferir e quantificar eventual prejuízo doloso ao erário, bem como 
viabilizar a obtenção da respectiva reparação de danos, ante a notícia de 
que agente público possui vínculos concomitantes com entidades públicas 
e privadas, a denotar a possibilidade de acumulação ilegal de cargos públi-
cos e sobreposição de jornadas de trabalho”.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 687923
extrato de Procedimento Preparatório nº 066/2021-MP/PJdPPMa
 o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE 
dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa 
dE BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000172-151/2021, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custódio, nº 
36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 066/2021
data da instauração: 21/07/2021
objeto: “apurar possíveis condutas caracterizadoras de improbidade admi-
nistrativa, aferir e quantificar eventual prejuízo doloso ao erário, bem como 
viabilizar a obtenção da respectiva reparação de danos, ante a notícia de 
que agente público possui vínculos concomitantes com entidades públicas 
e privadas, a denotar a possibilidade de acumulação ilegal de cargos públi-
cos e sobreposição de jornadas de trabalho”.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 687938
extrato de Procedimento Preparatório nº 064/2021-MP/PJdPPMa
 o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE 
dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa 
dE BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000169-151/2021, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custódio, nº 
36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 064/2021
data da instauração: 20/07/2021
objeto: “apurar possíveis condutas caracterizadoras de improbidade admi-
nistrativa, aferir e quantificar eventual prejuízo doloso ao erário, bem como 
viabilizar a obtenção da respectiva reparação de danos, ante a notícia de 
que agente público possui vínculos concomitantes com entidades públicas 
e privadas, a denotar a possibilidade de acumulação ilegal de cargos públi-
cos e sobreposição de jornadas de trabalho”.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 687929
extrato de Procedimento Preparatório nº 065/2021-MP/PJdPPMa
 o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE 
dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa 
dE BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000190-151/2021, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custódio, nº 
36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 065/2021
data da instauração: 21/07/2021
objeto: “apurar possíveis condutas caracterizadoras de improbidade admi-
nistrativa, aferir e quantificar eventual prejuízo doloso ao erário, bem como 
viabilizar a obtenção da respectiva reparação de danos, ante a notícia de 
que agente público possui vínculos concomitantes com entidades públicas 
e privadas, a denotar a possibilidade de acumulação ilegal de cargos públi-
cos e sobreposição de jornadas de trabalho”.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 687934
Portaria Nº 0285/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa TÉcNico 
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 08/5/2019;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês agosto de 2021, elabora-
da pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas de 20 
de julho de 2021, publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês agosto de 2021, elaborada 
pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, datadas de 26 de ju-
lho de 2021, publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 2º da PorTaria nº 1102/2021-MP/
PGJ, de 14/05/2021;
coNSidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos senhores 
membros do Parquet escalados para o plantão institucional do segundo grau.

r E S o l V E
 art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo Único desta 
PorTaria para realizarem em regime presencial o plantão institucional 
junto aos Órgãos de Execução de Segundo Grau do Ministério Público do 
Estado do Pará, no período de 07 e 08/08/2021.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões 
sujeitará o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Esta-
dual nº 5.810/94.:

aNeXo ÚNico
escaLa de PLaNtÃo de serVidores

ProcUradoria dE JUSTiÇa cÍVEl e ProcUradoria dE JUSTiÇa criMiNal
PErÍodo: 07 e 08/08/2021
Em observância a resolução nº 006/2019-cPJ, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão para 
o mês agosto de 2021, elaboradas pela coordenadoria das Procuradorias 
de Justiça cíveis, datada de 20 de julho de 2021 e coordenadoria das 
Procuradorias de Justiça criminais, datada de 26 de julho de 2021, ambas 
publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará e da PorTaria 
nº 1102/2021-MP/PGJ, de 14/05/2021.
dia 07/08/2021 (sábado)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
Vitor augusto ataide da costa (assessor da Procuradoria cível)
amanda de Nóvoa lima (assessora da Procuradoria criminal)
dia 08/08/2021 (domingo)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
Mchelly campelo dos reis (assessora técnica especializada da Procuradoria cível)
adriane freitas Moraes (assessora técnica especializada da Procuradoria criminal)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
 Belém, 03 de agosto de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 687948
republicada por incorreção no d.o.e. de 01 de julho de 2021
Portaria Nº 1696/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que a PorTaria nº 5.597/2017-PGJ, que institui e 
regulamenta o Sistema de Gestão de documentos Eletrônicos – GEdoc no 
âmbito do Ministério Público;
coNSidEraNdo que, nos termos do art. 7º da referida normativa, de-
verá ser constituída a comissão Gestora da área-meio, sob a presidência 
da Subprocuradoria-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa e 
secretariada pelo departamento de informática, a quem compete elencar, 
priorizar e apresentar as demandas para o sistema;
r E S o l V E:
art. 1º. coNSTiTUir comissão Gestora dos Sistemas da área-meio, com 
a seguinte composição:
i – Subprocurador-Geral de Justiça, para área Técnico-administrativa;
ii – colégio de Procuradores de Justiça, representado pela Procuradora de 
Justiça rosa Maria rodrigues carvalho;
iii – chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça;
iV – diretor do departamento de informática;
V – diretor do departamento de recursos Humanos;
Vi - diretor do departamento financeiro;
Vii – representante da comissão de Gestão do Planejamento Estratégico e;
Viii – representante da comissão de controle interno.
art. 2º. a comissão terá como Presidente o Subprocurador-Geral de Jus-
tiça, área Técnico- administrativa e Secretário o diretor do departamento 
de informática.
art. 3º Em caso de ausência, afastamento ou impedimento, os integrantes da 
comissão indicarão os seus substitutos, assumindo estes a sua incumbência.
art. 4º as funções e competências da comissão são as elencadas no art. 8º 
da PorTaria nº 5.597/2017-MP/cPJ.
art. 5º. a comissão reunir-se-á mediante convocação de seu Presidente, 
em data, horário acordado entre a maioria simples de seus integrantes.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 29 de junho de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2191/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a instituição do Grupo de Trabalho Étnico-racial, por meio da 
PorTaria n.º 2041/201-MP/PGJ, de 19/07/2021, publicada no d.o.E. de 21/07/2021;
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 066/2021/MP/cao-constitucional, de 
22/07/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 10446/2021, em 23/07/2021,
r E S o l V E:
coNVocar os integrantes do Grupo de Trabalho Étnico-racial, abaixo dis-
criminados, para participarem da 1º reunião de Trabalho, a se realizar no 
dia 03/08/2021, às 15h, na modalide remota (on line), em plataforma a 
ser oportunamente divulgada:
1. aNa cláUdia BaSToS dE PiNHo;
2. cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo;
3. daNiEl BraGa BoNa;
4. dUllY SaNaE araÚJo oTaKara;
5. ioNá SilVa dE SoUSa NUNES;
6. ÍTalo coSTa diaS;
7. JaNE clEidE SilVa SoUZa;
8. lÍliaN rEGiNa fUrTado BraGa;
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9. lÍVia TriPac MilÉo cÂMara;
10. lorENa MoUra BarBoSa dE MiraNda;
11. lUiZ alBErTo alMEida PrESoTTo;
12. PaUla caroliNE NUNES MacHado;
13. rEGiNa lUiZa TaVEira da SilVa;
14. VaNESSa GalVÃo HErcUlaNo;
15. Waldir MaciEira da coSTa filHo.
* SErVidora: VEra lÚcia MarQUES TaVarES.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 02 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 687832
Portaria Nº 2202/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando das atribuições legais e com fundamento no art. 18, 
XXV, da lei complementar nº 57/2006;
coNSidEraNdo o caráter essencial e permanente das atividades do Mi-
nistério Público, que demanda a continuidade do cumprimento de sua mis-
são constitucional de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sobretudo no contexto da 
pandemia do novo coronavírus (coVid-19);
coNSidEraNdo os termos da resolução n° 210, de 14 de abril de 2020, 
do conselho Nacional do Ministério Público (cNMP), que uniformizou no 
âmbito do Ministério Público da União e nos Ministério Públicos dos Es-
tados, as medidas de prevenção à propagação do contágio pelo novo co-
ronavírus (coVid-19) e de resguardo à continuidade do serviço público 
prestado nas unidades e ramos ministeriais do país;
coNSidEraNdo os termos da resolução nº. 214, de 15 de junho de 2020, 
do conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre medidas para 
retomada dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para 
prevenção de contágio pelo novo coronavírus (coVid-19);
coNSidErado os termos da PorTaria nº. 1.101/2021-MP/PGJ, de 14 de 
maio de 2021 que mantém e aprova as alterações no Plano de retorno ao 
Trabalho Presencial do MPPa – PrTP (versão maio/2021);
coNSidEraNdo o notório avanço do cumprimento do Plano Nacional de imu-
nização e do Plano Paraense de Vacinação, por meio dos quais já foi disponibi-
lizada à população com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
CONSIDERANDO a classificação dos municípios do Estado do Pará em zo-
nas de risco a que se refere o art. 2º do decreto Estadual nº. 800, de 
31/05/2020, que consiste nas bandeiras preta (Zona 00, contaminação 
aguda ou lockdown), vermelha (Zona 01, alerta máximo) laranja (controle 
i), amarela (controle ii), verde (abertura parcial) e azul (novo normal);
coNSidEraNdo o notório avanço do cumprimento do Plano Nacional de imu-
nização e do Plano Paraense de Vacinação, por meio dos quais já foi disponibi-
lizada à população com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
coNSidEraNdo a “Nota informativa sobre os grupos prioritários para va-
cinação contra a coVid-19, segundo critérios de comorbidades” divulgado 
pela Secretaria Municipal de Saúde; e
coNSidEraNdo os boletins epidemiológicos emitidos pela Secretaria Estadual 
de Saúde do Estado do Pará, os quais noticiam redução no número de óbitos 
confirmados em razão da COVID-19, além da redução na curva de novos casos,
r E S o l V E:
art. 1º dispor sobre a complementação das medidas temporárias de pre-
venção ao contágio pelo novo coronavírus (coVid-19) no âmbito do Mi-
nistério Público do Estado do Pará, nos municípios integrantes da zonas de 
bandeiramento verde (zona 04 – abertura parcial), nos termos do decreto 
Estadual nº. 800, de 31 de maio de 2020.
art. 2º Nos municípios a que se refere o artigo anterior, as atividades do 
Ministério Público retornarão gradualmente à forma presencial, observan-
do-se as regras de distanciamento social e medidas sanitárias e de biosse-
gurança estipuladas pelo Plano de retorno ao Trabalho Presencial do MPPa 
(versão maio/2021), e, também, o seguinte:
i – retorno ao horário normal de trabalho, por meio de escala de rodízio de 
servidores e estagiários elaborada pela coordenação do órgão de execução 
ou chefia da respectiva unidade, de modo suficiente a assegurar a conti-
nuidade dos serviços, com, no mínimo, 75% dos usuários internos de cada 
unidade, sem prejuízo do teletrabalho dos demais servidores não escalados 
para atendimento presencial;
art. 3º as escalas de atividades presenciais, distribuição de tarefas e atendimento 
das demandas institucionais deverão ser elaboradas pelas respectivas coordena-
dorias dos órgãos de execução e chefias das unidades administrativas.
Parágrafo único. as escalas, inclusive suas alterações, contendo a informa-
ção do telefone da unidade ou telefone funcional, e o e-mail institucional de 
servidores escalados, deverão ser encaminhadas à Subprocuradoria-Geral 
de Justiça, área Técnico-administrativa.
Art. 4º Deixam de ter eficácia as disposições do PRTP (versão maio/2021) 
que sejam incompatíveis com as questões disciplinadas nesta PorTaria.
art. 5º os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de Justiça.
art. 6º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 02 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 687856

extrato de Procedimento Preparatório nº 060/2021-MP/PJdPPMa
 o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE 
dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa 
dE BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000156-151/2021, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custódio, nº 
36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 060/2021
data da instauração: 18/07/2021
objeto: “apurar possível conduta caracterizadora de improbidade adminis-
trativa, aferir e quantificar eventual prejuízo doloso ao erário, bem como 
viabilizar a obtenção da respectiva reparação de danos, ante a notícia de 
que agente público possui vínculos concomitantes com entidades públicas, 
a denotar a possibilidade de sobreposição de jornadas de trabalho”.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 687765
Portaria iNQUÉrito ciViL 18/2021-MP/5ªPJM
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 5ª Promotora de 
Justiça de Marituba, Eliane cristina Pinto Moreira, titular, no uso de suas 
atribuições de defesa do meio ambiente e outros feitos cíveis, vem, no ple-
no uso de suas funções constitucionais previstas no art. 129, iii, da consti-
tuição federal de 1988, no art. 8º, §1º, da lei nº. 7. 347/1985, no art. 26, 
i, da lei nº 8.625/1993, no art. 54, i, da lei orgânica do Ministério Público 
do Estado do Pará e na resolução nº 007/2019 do colégio dos Procurado-
res de Justiça, instaurar o presente inquérito civil 000071-025/2021.
iNVESTiGadoS: Secretaria de Meio ambiente e Município de Marituba
iNTErESSadoS: a coletividade e o MP.
OBJETO DA APURAÇÃO: objetivando apurar a insuficiência de informações 
disponibilizadas de forma ativa no canal eletrônico da Secretaria ou em 
outros meios, bem como a ausência de resposta aos ofícios expedidos por 
esta Promotoria de Justiça.
EliaNE criSTiNa PiNTo MorEira (5ª Promotora de Justiça cível e defesa 
do consumidor, do Meio ambiente, do Patrimônio cultural, da Habitação e 
do Urbanismo de Marituba).

Protocolo: 687758
eXtrato de Portaria Nº 017/2021-MP/3ªPJi
a 3ª Promotoria de Justiça de itaituba, com fundamento no art. 129, Vi 
da cf/20081, art. 26, i da lei 8.625/932, art. 54, i3 da lei complementar 
Estadual nº 57/2006, artigo 8º, i, ii, iii e iV da resolução nº 174/20174, 
artigo 31 da resolução n.º 007/2019 – cPJ/MPPa, torna pública a ins-
tauração do Procedimento administrativo nº 017/2021-MP/3ªPJi, que se 
encontra à disposição na Promotoria de Justiça de itaituba, situada na av. 
Nova de Santana, nº 384, centro, itaituba/Pa, cEP: 68.180-030- itaituba 
– Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
 PorTaria nº 017/2021-MP/3ªPJi
 Procedimento administrativo sob SiMP nº 001274-922/2021
 data de instauração: 03/08/2021
 Assunto: O presente Procedimento Administrativo com a finalidade de 
adotar providências para garantir o registro tardio de nascimento e de 
óbito da criança Joemily Manu, nascida no dia 30/20/2020, filha de Noemi 
da rosa cloth.
GUSTaVo dE QUEiroZ ZENaidE - Promotor de Justiça

Protocolo: 687774
eXtrato de Portaria
Portaria N.º 04/2021–MP/1ªPJsMG
a 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fundamento no 
art. 8º, da resolução n.º 174, do cNMP, de 4 de julho de 2017, tornam pú-
blica a instauração do iNQUÉriTo ciVil (SiMP N.º 000438-143/2020), o 
qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na 
avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, cEP: 68.660-000, São Miguel 
do Guamá–Pa, E-mail: mpsaomigueldoguama@mppa.mp.br.
 Polo aTiVo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará.
 Polo PaSSiVo: fraNciSco daS cHaGaS Sá.
 aSSUNTo: visando apurar possíveis irregularidades no processo licitatório 
realizado com a finalidade de contratar empresa especializada em serviços de 
locação de veículos para transporte escolar terrestre e fluvial, com o objetivo 
de atender as necessidades de locomoção de alunos matriculados nas escolas 
municipais do Município de São Miguel do Guamá, nos anos de 2013 e 2014
SaBriNa Said daiBES dE aMoriM SaNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 687761
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtratos de reGistros de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico 008/2021-srP 

objeto: registro de preço para futura ou eventual aquisição de Kit de imu-
nocromatografia Para Detecção Qualitativa Específica De Antígenos de SAR-
S-coV-2 e Kit de Teste rápido coVid-19 iGG e iGM. detentoras da ata de 
registro de preços, às empresas: cEPalaB laboratorios ltda - item: 01 - 
Total: 157.500,00 (cento e cinquenta e sete mil e quinhentos reais); flash 
Prestacao de Servicos Eireli - itens: 02, 03, 04 - Total: 190.687,50 (cento e 
noventa mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - Total 
geral: 348.187,50 (trezentos e quarenta e oito mil, cento e oitenta e sete re-
ais e cinquenta centavos). Vigência: 27.07.21 à 27.07.22. Maria Francinete 
Carvalho Lobato - Secretária Municipal de Saúde

PreGÃo eLetrÔNico 011/2021-srP 
objeto: registro de preço para futura ou eventual Prestação de Serviço de 
aluguel de Veiculos Maritimos (Voadeiras e rabetas), destinados a atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semasb), Especificamente 
Para atender as demandas da atenção básica e da vigilância em Saúde, do 
Município de abaetetuba/Pa. detentora da ata de registro de preços, a em-
presa: Expresso Nordeste Transportes Eireli - itens: 01, 02, 03 e 04 - Total: 
420.480,00 (quatrocentos e vinte mil, quatrocentos e oitenta reais). Vigên-
cia: 27.07.21 à 27.07.22. Maria Francinete carvalho Lobato - secretária 
Municipal de Saúde.

Protocolo: 687978
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
resULtado FiNaL 

PreGÃo PreseNciaL N.º 004/2021
a comissão Permanente de licitação, informa aos interessados o resulta-
do final do Pregão Presencial n.º 004/2021. Empresas Vencedoras: aBraN-
TES coMErcial lTda-EPP, cNPJ: 03.813.143/0001-00, item 01, valor r$ 
28.210,00 (Vinte e oito mil, duzentos e dez reais), EMPorio MacaPá EMPrE-
ENdiMENToS EirEli-ME, cNPJ: 08.599.817/0001-30, itens 02 e 04, valor 
r$ 28.200,00 (Vinte e oito mil e duzentos reais), a. r. GoiS - EPP, cNPJ: 
14.573.661/0001-10, item 03, valor r$ 81.900,00 (oitenta e um mil e nove-
centos reais) e ElETro SHoP EirEli - ME, cNPJ: 21.004.183/0001-93, item 
5, valor r$ 53.600,00 (cinquenta e três mil e seiscentos reais).

afuá-Pa, 03 de agosto de 2021.
MÁrcio aNtoNio Ferreira NerY

PrEGoEiro
Protocolo: 687982

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo PreseNciaL Nº 7/2021

contratação de pessoa jurídica e/ou física para a locação de veículos para o 
Transporte Escolar (fluvial e terrestre), conforme especificações constantes do 
Termo de referência (anexo i): aBErTUra. 17/08/2021, às 09:00 horas (ho-
rário local) na Sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na rua 
7 de setembro, s/n, Bairro: Esplanada do Xingu, na cidade de altamira. os 
interessados poderão obter maiores informações e retirar o edital completo 
pelos sites: 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 rua ac. dois, 530, Bairro Premem - altamira/Pa, das 
08:00 às 12:00 horas.

JosÉ JorGe de Farias
Pregoeiro

Protocolo: 687983

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico N.º 017/2021-Pe-srP-PMB 
objeto: registro de Preços para contratação de empresa especializada no ser-
viço de locação de máquinas pesadas para atender as necessidades da Prefei-
tura Municipal de Benevides. data de abertura: 16/08/2021. Hora: 10h00min 
(horário de Brasília). local de abertura: www.portaldecompraspublicas.com.
br. retirada dos Editais: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.
gov.br ou www.benevides.pa.gov.br. ordenadora de despesa: Luziane de 
Lima solon oliveira - Prefeita Municipal de Benevides/Pa.

Protocolo: 687986

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRAGANÇA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BraGaNÇa
aVisos de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 2/2021-012 
Tipo Menor Preço. objeto: contratação de empresa especializada para a re-
tomada da construção do craS - Segunda Etapa, Estruturação da rede de 
Serviços de Proteção Social Básica, a fim de atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social do município de Bragança/
Pa. abertura: 23/08/2021 às 10:00. Edital e informações no site: www.tcm.
pa.gov.br e site www.braganca.pa.gov.br.

toMada de PreÇo Nº 2/2021-013 
Tipo Menor Preço. objeto: contratação de empresa especializada para a exe-
cução de 06 pontes em concreto amado, que serão construídas no município 
de, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestru-
tura Urbana e rural. abertura: 24/08/2021 às 10:00. Edital e informações no 
site: www.tcm.pa.gov.br e site www.braganca.pa.gov.br. Marianne souza da 
silva - Presidente da comissão Permanente de Licitação.

Protocolo: 687987
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de terMo de aPostiLaMeNto

2º Termo de apostilamento do contrato nº 3012001/2020. Pregão Eletrônico 
nº 016/2020. Segundo termo de apostilamento do contrato nº3012001/2020. 
Pregão Eletrônico nº 016/2020. objeto: realinhamento de preço dos itens 03 
e 04, constantes no contrato nº 3012001/2020, cujo o objeto é aquisição de 
combustível para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de capa-
nema/PA, com fim de reestabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro. Em-
presa: Posto Guajara ltda - Epp. cNPJ Nº: 05.363.452/0002-32. fund. legal: 
art. nº 65, inciso ii alínea “d” da lei nº 8.666/93. assinatura: 23/07/2021. 
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 687991
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo, 
cULtUra e tUrisMo de cUrioNÓPoLis

eXtrato de adesÃo à ata de reGistro de PreÇos
o MUNicÍPio de cUrioNÓPoLis, estado do ParÁ, aTraVÉS da SE-
crETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, NESTE aTo rEPrESENTada PEla Sra. 
GErlaNE PErEira dE liMa SaNToS, SEcrETária MUNiciPal, NoS TEr-
MoS QUE diSPÕEM a lEi fEdEral Nº 8.666/93 E NoS TErMoS do arT. 22 
do dEcrETo fEdEral Nº 7.892/13, EM facE do rESUlTado oBTido Na 
coNcorrÊNcia (SrP) Nº 12/2020cEl/SEVoP/PMM PErTENcENTE ao MU-
NicÍPio dE MaraBá - Pa, TENdo coMo ÓrGÃo GErENciador a SEcrETa-
ria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS - SEVoP, rESolVE adErir À 
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 040/2020/cEl/SEVoP/PMM, o QUal TEM 
Por oBJETo a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo doS SErVi-
ÇoS dE PEQUENoS rEParoS NaS EScolaS MUNiciPaiS do MUNicÍPio dE 
cUrioNÓPoliS, dE acordo coM aS ESPEcificaÇÕES E No PErcENTUal 



122  diário oficial Nº 34.658 Quarta-feira, 04 DE AGOSTO DE 2021

doS iTENS aUToriZadoS, MEdiaNTE JUSTificaTiVa aPrESENTada NoS 
aUToS do ProcESSo adMiNiSTraTiVo dE adESÃo Nº 001/2021-SEMEd, 
coNForMe descriÇÃo aBaiXo:
eMPresa deteNtora da ata: dF coNstrUtora Ltda
Valor ToTal da adESÃo: r$: 990.133,67 (NoVEcENToS E NoVENTa Mil, 
cENTo E TriNTa E TrÊS rEaiS E SESSENTa E SETE cENTaVoS).
ViGÊNcia: 05 (ciNco) MESES
daTa da adESÃo: 12 dE MarÇo dE 2021
GErlaNE PErEira dE liMa SaNToS - SEcrETária MUNiciPal dE EdUca-
ÇÃo, cUlTUra E TUriSMo
eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20210054
oriGEM: caroNa Nº 001/2021
coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - SEMEd
coNTraTada: df coNSTrUTora lTda
oBJETo: adESÃo À aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 40/2020/cEl/SEVoP/
PMM, oriUNda da coNcorrÊNcia (SrP) Nº 12/2020cEl/SEVoP/PMM NoS 
aUToS do ProcESSo Nº 7.345/2020-PMM, cUJo oBJETo É a coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE PEQUENoS rEParoS 
NaS EScolaS MUNiciPaiS do MUNicÍPio dE cUrioNÓPoliS.
Valor ToTal: r$990.133,67(NoVEcENToS E NoVENTa Mil cENTo E TriN-
Ta E TrÊS rEaiS E SESSENTa E SETE cENTaVoS)
ViGÊNcia: 05 (ciNco) MESES
daTa da aSSiNaTUra: 12 dE MarÇo dE 2021

Protocolo: 687926

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 17/2021 
PMGP: 17/08/2021 - Hora: 08H31MiN 

objeto: registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de infor-
mática, material permanente, eletroeletrônicos e mobiliário para atender as 
necessidades das diversas Unidades administrativas do Município de Goiané-
sia do Pará-Pa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no edital e seus anexos, nos termos da lei federal nº 10.520/2002, lei fede-
ral 8.666/1993, decreto federal nº 10.024/19 de 20 de setembro de 2019 e 
suas alterações posteriores. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no portal da transparência do Município de Goianésia do Pará, Mural de licita-
ções - TcM/Pa, E-mail, cplpmgp@gmail.com - cPl e/ou no site www.portalde-
compraspublicas.com.br. tamires Mendes Nascimento. Pregoeira.

Protocolo: 687994

eXtrato de ratiFicaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7.010/2021/dL/PMGP 

contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará cNPJ: 83.211.433/0001-
13. o objeto: aquisição de licença anual do SofTWarE orÇafaScio, desti-
nado a elaboração de orçamentos, cronogramas físico financeiro, composições 
unitárias de preço e relatório referente ao orçamento. Data da Ratificação: 
30/06/2021. contratada: 3f lTda, cNPJ: 23.484.444/0001-45 contrato nº 
20210249, Valor r$ 2.697,00: data de assinatura: 02/08/2021. Francisco 
david Leite rocha - Prefeito Municipal.

eXtrato de ratiFicaÇÃo
cHaMada PUBLica Nº 7/2021-cP-001-PMGP 

contratante: Secretaria Municipal de Educação cultura desporto e lazer - SEME-
cdEl, cNPJ nº 27.400.285/0001-04. objeto: aquisição de gêneros alimentícios 
oriundos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organi-
zações, para o atendimento ao Programa Nacional de alimentação Escolar/PNaE 
para a alimentação dos alunos das escolas da rede Pública Municipal de Ensino. 
Data da Ratificação: 28/07/2021. Contratadas: COOPERATIVA MISTA DOS PRO-
dUTorES rUraiS da aGricUlTUra faMiliar dE GoiaNÉSia do Pará, cNPJ: 
29.331.091/0001-20, contrato nº 20210279, valor r$ 1.119.556,00; cooPEra-
TiVa dE ProdUcao E coMErcialiZaÇao doS aGricUlTorES faMiliarES, 
cNPJ: 32.916.754/0001-82, contrato nº 20210278, valor r$ 601.388,17; lUiZa 
BrilHaNTE PErEira, cPf: 585.904.042-34, contrato nº 20210280, valor r$ 
19.964,46; c M BaTiSTa, cNPJ: 31.009.587/0001-23, contrato nº 20210281, 
valor r$ 569.378,21; aSSociacao doS PEQUENoS aGricUlTorES Joao 
caNUTo ii, cNPJ: 08.642.203/0001-93, 20210282, valor r$ 345.331,46; data 
de assinatura: 02/08/2021. Lindomar Pereira de souza. secretário Muni-
cipal de educação.

Protocolo: 687996

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aViso de LicitaÇÃo
a PreFeitUra MUNiciPaL de itUPiraNGa-Pa 

através da pregoeira torna pública a licitação nos termos da lei federal 
8.666/93, Tipo: Menor Preço. Modalidade: Pregão. forma: Eletrônica Nº PE 
9/2021-038-PMi-SrP. objeto: sistema de registro de preço (srp) para even-
tual aquisição de baterias automotivas de diversas amperagens para frota de 
veículos e máquinas. abertura: 18/08/2021 às 9h00min; o edital estará dis-
ponível nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br no 
site www.tcm.pa.gov.br, pelo e-mail itupiranga.licita@gmail.com e também 
através da equipe de pregão, na sala da cPl aV. 14 de julho, 12, centro, no 
horário de expediente. aline cunha. Pregoeira/Presidente.

Protocolo: 687998

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 279/2021/CPL, Beneficiária - W C 
setUBaL eireLi - cNPJ: 34.539.407/0001-03 - vencedora dos itens: 
01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, perfazendo o valor total de: r$ 813.659,00 (oi-
tocentos e treze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais).  Vigência da ata: 
12 meses a partir da assinatura. oriunda do Pregão Eletrônico nº 069/2021-
cPl/PMM. Processo licitatório nº 11.399/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE PEÇaS dE MoTociclETaS E dE 
VEÍcUloS lEVES, PESadoS E UTiliTárioS MoVidoS a GaSoliNa/flEX E 
diESEl, QUE aTENdaM aS MESMaS ESPEcificaÇÕES TÉcNicaS E PadrÕES 
dE QUalidadE daS PEÇaS dE ProdUÇÃo oriGiNal/GENUÍNa coM BaSE 
No Valor daS PEÇaS daS TaBElaS daS faBricaNTES/MoNTadoraS E 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS Para MaNUTENÇÃo corrETiVa E PrEVENTi-
Va doS VEÍcUloS do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá. Marabá 
03/08/2021. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde - SMS 
- Portaria nº 535/2020-GP.

Protocolo: 687999

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 039/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo adMiNistratiVo N° 10.107/2021-PMM - Tipo Menor Pre-
ço Por lote. data da Sessão: 17/agosto/2021 - 9h00min (horário local). ob-
jeto: PrESTaÇÕES dE SErViÇo dE doSiMETria PESSoal /cENTral coM 
forNEciMENTo dUraNTE o PErÍodo dE 12 (doZE) MESES, Para oS HoS-
PiTaiS E UNidadES ViNcUladaS À SEcrETaria dE SaÚdE E oS SErVi-
dorES QUE TraBalHaM dirETaMENTE coM a oPEraÇÃo do aParElHo 
dE raioS-X MÉdico. (SErViÇoS coNTiNUo). UaSG: 927495 - recursos: 
federal e Próprios - integra do Edital e informações: Site do comprasNet: 
www.comprasgovernamentais.gov.br - Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da 
SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08:00 
às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal 
do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. adalberto cordeiro 
raymundo - Pregoeiro.

Protocolo: 688001
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 032/2021-ceL/seVoP/PMM 
Processo adMiNistratiVo N° 14.952/2021-PMM - Tipo Menor Preço 
(Global). data da Sessão: 20/ago/2021 - 09h00min (horário local). objeto: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para coNclUSÃo dE rEfor-
Ma E aMPliaÇÃo da EMEf JoSÉ MENdoNÇa VirGUliNo, localiZada Na 
aVENida GETÚlio VarGaS, MaraBá PioNEira, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa.  
recursos: convênio Vale S/a, Salário Educação e 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.: Franklin carneiro 
da silva - Presidente-ceL/seVoP.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 031/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo adMiNistratiVo N° 14.950/2021-PMM - Tipo Menor Preço 
(Global). data da Sessão: 25/ago/2021 - 09h00min (horário local). obje-
to: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE 
coBErTUra METalica Na QUadra E rEforMa da EMEf arco ÍriS, lo-
caliZada Na rUa alaGoaS, Bairro Morada NoVa, No MUNicÍPio dE 
MaraBá/Pa.  recursos: Salário Educação e Próprios - integra do Edital e in-
formações: 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.: Franklin carneiro da 
silva - Presidente-ceL/seVoP.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 030/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo adMiNistratiVo N° 14.951/2021-PMM - Tipo Menor Pre-
ço (Global). data da Sessão: 26/ago/2021 - 09h00min (horário local). ob-
jeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE 
coBErTUra METalica Na QUadra E rEforMa da EMEf JUdiTH GoMES 
lEiTÃo, localiZada Na rUa NorBErTo dE MElo, Nº 1298, Bairro Mara-
Bá PioNEira, No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa.  recursos: Salário Educação e 
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@mara-
ba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Mara-
bá. ass.: Franklin carneiro da silva - Presidente-ceL/seVoP.

Protocolo: 688002
  

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 077/2021-cPL/PMM
Processo Licitatório nº 11.530/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
Ço Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE forNEciMENTo dE SErViÇoS dE 
BUffET Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá 
E dEMaiS UNidadES ViNcUladaS. onde se sagrou vencedora a empresa: 
dEliciaS & SaBorES lTda - cNPJ: 29.490.960/0001-69 - vencedora dos 
itens: 01, 02, 03 perfazendo o valor total de: r$ 101.646,00 (cento e um mil 
seiscentos e quarenta e seis reais), pelo que HOMOLOGO o resultado final. 
UaSG: 927495. Marabá 02/08/2021. Valmir silva Moura - secretário Mu-
nicipal de Saúde - SMS - Portaria nº 535/2020-GP.
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PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 059/2021-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 8.384/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E SErViÇoS Para iNSTa-
laÇÃo E MaNUTENÇÃo dE SiSTEMa dE GraVaÇÃo diGiTal dE iMaGENS E 
cÂMEraS dE SEGUraNÇa, dESTiNado aTENdEr aS NEcESSidadES da SE-
crETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá-Pa. onde se sagrou vencedora 
a empresa: aUGUSTU S iNforMáTica EirEli - cNPJ: 10.433.143/0001-40 
- vencedora do Grupo: 01 perfazendo o valor total de: r$ 180.160,00 (cento 
e oitenta mil cento e sessenta reais), pelo que HOMOLOGO o resultado final. 
UaSG: 927495. Marabá 02/08/2021. Valmir silva Moura - secretário Mu-
nicipal de Saúde - SMS - Portaria nº 535/2020-GP.

Protocolo: 688008

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 328/2021/seMad 

Processo administrativo nº 11.798/2021-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Presencial 031/2021/cEl/PMM, objeto: aquisição de materiais e equi-
pamentos para atender o viveiro de mudas da Secretaria Municipal de agri-
cultura. Empresa: ibiza Empreendimentos comercio e Serviços Eireli, cNPJ no 
18.559.714/0001-80; Valor r$ 208.962,34 (duzentos e oito mil, novecentos 
e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), assinatura 03/08/2021 
Vigência: 31/12/2021. José Nilton de Medeiros, secretário de adminis-
tração.

secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL
eXtrato ao coNtrato Nº 316/2021/seasP 

Processo administrativo nº 5.551/2021-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico 074/2021/cPl/PMM, objeto: aquisição de 23 (vinte e três) 
bicicletas retrô e 02 (duas) bicicletas elétricas. Empresa: r da S coSTa E 
MENdoNÇa coMErcio dE TEcidoS lTda, cNPJ 12.591.019/0001-39; Valor 
r$ 38.647,00 (trinta e oito mil e seiscentos e quarenta e sete reais), assina-
tura 30/07/2021 Vigência: 31/12/2021. Nadjalucia oliveira Lima, secre-
tária de assistência social.

Protocolo: 688009

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 083/2021-cPL/PMM 
Processo Nº 15.070/2021-PMM, Tipo: Menor Preço por item. data 
do certame: 17/08/2021. Modo de disputa: aBErTo e fEcHado. Horário: 
09:00 (horário de Brasília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVEN-
TUal aQUiSiÇÃo dE forMUla Para aliMENTaÇÃo ENTEral oU oral 
Para aTENdiMENTo do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá. UaSG: 
927495. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, infor-
mações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, 
folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-
060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min 
e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. 
Marabá (Pa), 03/08/2021.

FLediNaLdo oLiVeira LiMa
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 089/2021-cPL/PMM 
Processo Nº 12.233/2021-PMM, Tipo: Menor Preço por item/lote. data 
do certame: 17/08/2021. Modo de disputa: aBErTo e fEcHado. Horário: 
09:00 (horário de Brasília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVEN-
TUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE EXPEdiENTE E EScolar dESTiNadoS 
a SUPrir aS dEMaNdaS oPEracioNaiS da SEcrETaria MUNiciPal dE 
EdUcaÇÃo - SEMEd E UNidadES dE ENSiNo da rEdE PÚBlica MUNici-
Pal. UaSG: 927862. 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-subsolo, Bairro: Nova Marabá, 
cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 
12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.
pa.gov.br. Marabá (Pa), 03/08/2021.

LUciMar da coNceiÇÃo costa de aNdrade
Pregoeira cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 088/2021-cPL/PMM 
Processo Nº 15.606/2021-PMM, Tipo: Menor Preço por item. data do 
certame: 17/08/2021. Modo de disputa: aBErTo e fEcHado. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE UNiforMES, acESSÓrioS E EPiS, Para aTENdiMENTo doS 
SErVidorES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E dEMaiS UNidadES 
ViNcUladaS. UaSG: 927495. 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-subsolo, Bairro: 
Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, 
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: 
licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 03/08/2021.

MaUricio carVaLHo casteLo BraNco
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 688005

coNtrato N° 369/2021-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 7.544/2021-PMM, autuado na modalida-
de Pregão eletrônico (srP) Nº 052/2021cPL/PMM. objeto do contra-
to: registro de preços para eventual aquisição de materiais de EPiS, placa 
de patrimônio e crachás de identificação para atender as necessidades da 
secretaria municipal de saúde e demais unidades vinculadas. Empresa: li-

cErE coMErcio dE ProdUToS EM GEral lTda., inscrita no cNPJ sob no 
26.950.671/0001 - 07, Valor:  r$ 40.372,00 (quarenta mil trezentos e se-
tenta e dois reais). dotações orçamentárias: 10 122 0001 2.047 Manutenção 
Secretaria Municipal de Saúde - SEdE, 10 301 0082 2.051 Programa atenção 
Básica de Saúde - PaB, 10 302 0084 2.061 Serviço atendimento Móvel Ur-
gente - SaMU, 10 302 0084 2.062 atenção Média e alta complexidade - Mac/
SiH, 10 305 0085 2.065 atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, 10 305 
0082 2.066 Manutenção ações Saúde Trabalhador - cErEST, Elemento de 
despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 02 de 
agosto de 2021. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de 
Marabá /Pa.

coNtrato N° 365/2021-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 7.544/2021-PMM, autuado na modalida-
de Pregão eletrônico (srP) Nº 052/2021cPL/PMM. objeto do contra-
to: registro de preços para eventual aquisição de materiais de EPiS, placa 
de patrimônio e crachás de identificação para atender as necessidades da 
secretaria municipal de saúde e demais unidades vinculadas. Empresa: id-
coNTroll idENTificacao E TEcNoloGia lTda, inscrita no cNPJ sob nº 
35.663.840/0001-19, Valor:  r$ 10.470,00 (dez mil, quatrocentos e setenta 
reais). dotações orçamentárias: 10 122 0001 2.047 Manutenção Secretaria 
Municipal de Saúde - SEdE, 10 301 0082 2.051 Programa atenção Básica 
de Saúde - PaB, 10 302 0084 2.061 Serviço atendimento Móvel Urgente - 
SaMU, 10 302 0084 2.062 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, 
10 305 0085 2.065 atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, Elemento de 
despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo.  daTa da aSSiNaTUra 02 de 
agosto de 2021. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de 
Marabá /Pa.

coNtrato N° 367/2021-FMs/PMM
Processo administrativo nº 7.544/2021-PMM, autuado na modalida-
de Pregão eletrônico (srP) Nº 052/2021cPL/PMM. objeto do contrato: 
registro de preços para eventual aquisição de materiais de EPiS, placa de pa-
trimônio e crachás de identificação para atender as necessidades da secretaria 
municipal de saúde e demais unidades vinculadas. Empresa: diSTriBUidora 
flaMEd HoSPiTalar EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 11.888.791/0001-54, 
Valor:  r$ 4.922,00 (quatro mil novecentos e vinte e dois reais). dotações or-
çamentárias: 10 122 0001 2.047 Manutenção Secretaria Municipal de Saúde 
- SEdE, 10 301 0082 2.051 Programa atenção Básica de Saúde - PaB, 10 302 
0084 2.061 Serviço atendimento Móvel Urgente - SaMU, 10 302 0084 2.062 
atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, 10 305 0085 2.065 atenção 
Vigilância e Saúde Epidemiológica, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Ma-
terial de consumo.  daTa da aSSiNaTUra 29 de julho de 2021. Valmir silva 
Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /PA.

atenciosamente,
raimundo Marques de Matos

diretor financeiro SMS
Protocolo: 688006

  

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

extrato do contrato Nº 048/2021-ssaM. Proc. adm. Nº 15.145/2020-
PMM. PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 056/2020-cEl/SEVoP/PMM e arP 
Nº 026/2021-SEVoP/PMM. referente à aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E fEr-
raMENTaS dESTiNadoS a aTENdEr aS NEcESSidadES do SErViÇo dE 
SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá, firmado com a empresa ElETro 
forTE coMÉrcio VarEJiSTa dE MaTEriaiS ElÉTricoS lTda ME, cNPJ 
Nº 09.271.706/0001-62, Valor: r$ 161.396,55 (cento e sessenta e um mil, 
trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Período de 
vigência vinculado aos respectivos créditos orçamentários. dotação orçamen-
tária: 15.452.1116.2.123 - Manutenção dos Serviços Urbanos. Elemento de 
despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo.

Marabá Pa, 30 de julho de 2021.
Múcio Eder Andalécio

diretor Presidente
Protocolo: 688013

eXtrato do coNtrato Nº 068/2021-seMed/PMM 
Processo nº 4.692/2021/PMM, Pregão Presencial (srP) Nº 014/2021/
ceL/seVoP/PMM, que gerou a ata de registro de Preços nº 047/2021-SE-
VoP/PMM. objeto: registro de preços para eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de aferição e manutenções preventivas 
e corretivas em cronotacógrafos eletrônicos, sensores de velocidade e ou-
tros, com reposição de peças, nos veículos (tipo ônibus escolares), destinado 
ao Município de Marabá - Pa. Empresa: augustus informática EirEli, cNPJ 
Nº 10.433.143/0001-40. Valor: r$ 219.526,00 (duzentos e dezenove mil e 
quinhentos e vinte seis reais), recursos: Erário Municipal. início da Vigência: 
29/06/2021. Término da Vigência: 31/12/2021. Marilza de oliveira Leite - 
secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

Protocolo: 688016

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 038/2021-ceL/seVoP/PMM

Processo adMiNistratiVo N° 14.059/2021-PMM - Tipo Menor Pre-
ço. data da Sessão: 24/ago/2021 - 09h00min (horário local). objeto rEGiS-
Tro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE áGUa MiNEral (coPo), a 
fiM dE aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SEGU-
raNÇa iNSTiTUcioNal (SMSi) E SEUS orGÃoS adidoS.  recursos: Pró-
prios - 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.: dilsirlei s. albuquerque - Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 688017



124  diário oficial Nº 34.658 Quarta-feira, 04 DE AGOSTO DE 2021

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de ourém torna público o aviso de licitação: Pregão 
Eletrônico do Tipo Menor Preço, PE nº 008/2021 PMo - UaSG 980507 - ob-
jeto: registro de preços, para eventual aquisição de materiais odontológicos, 
para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Mu-
nicípio de ourém/Pa, data da abertura: 17 de agosto de 2021 às 09:00hs 
(horário de Brasília/df), no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Edital e 
seus anexos Estarão disponíveis no Site da Prefeitura www.ourem.pa.gov.br, 
www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal dos Jurisdicionados - TcM, 
informações no e-mail: licitacaopmourem@gmail.com. Francisco roberto 
Uchoa cruz - Prefeito.

Protocolo: 688022

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

eXtrato de coNtrato Nº 20210246
oriGeM: PreGÃo Nº Pe 032/2021

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá coNTraTa-
da(o).....: ToP liNE TUriSMo EirEli
cNPJ: 03.485.317/0001-53
oBJETo.......: contratação de empresa para prestação de serviço, por inter-
médio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e forneci-
mento, sob demanda, passagens aéreas, locação de veículos e outros serviços 
correlatos, destinado ao atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de 
Pacajá e suas Secretarias.
Valor ToTal................: r$ 66.600,00 (sessenta e seis mil, seiscentos re-
ais).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.008 Classificação 
econômica 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção.
ViGÊNcia: 30 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021

aNdre rios de reZeNde
Prefeito

Protocolo: 688023

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

tP N° 02/2021
o Prefeito Municipal de Pacajá, Exmo. Sr. aNdrE rioS dE rEZENdE, torna 
público o aViSo dE HoMoloGaÇÃo E adJUdicaÇÃo referente ao processo 
licitatório TP N° 002/2021.
oBJETo: Pelo presente termo, a comissão de licitação do Município de Pa-
caJá, através da(o) PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá torna público para 
conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o 
processo licitatório nº TP.02/2021 que teve como objetivo a seleção da melhor 
proposta para SElEÇÃo E coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica do raMo 
PErTiNENTE, ESPEcialiZada Para iMPlaNTaÇÃo do MicroSiSTEMa dE 
aBaSTEciMENTo dE áGUa - Vila cUrUrUÍ NÚclEo (i) ZoNa rUral do 
MUNicÍPio dE PacaJá.. foi em toda sua tramitação atendida a legislação 
pertinente.
desse modo,  satisfazendo à lei e ao mérito, HoMoloGo o processo licitatório 
nº TP.02/2021 e adJUdico à(s) proponente(s) aNE KarolYNE a. GoMES 
EirEli, com o valor total de r$ 377.577,00(Trezentos e Setenta e Sete Mil, 
Quinhentos e Setenta e Sete reais)., vencedora(s) desse certame nos termos 
da ata de Sessão de Julgamento, o seu objeto.
eMPresa VeNcedora:
1- aNE KarolYNE a. GoMES EirEli - 12.631.0005/0001-00
Subtotal adjudicado: r$ 377.577,00 (Trezentos e Setenta e Sete Mil, Qui-
nhentos e Setenta e Sete reais).

Pacajá/Pa, 02 de agosto 2021.
aNdre rios de reZeNde

Prefeito
Protocolo: 688026

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
tP N° 001/2021

o Secretário Municipal de Educação de Pacajá, Exmo. Sr. MarK JoNNY SaN-
ToS SilVa, torna público o aViSo dE HoMoloGaÇÃo E adJUdicaÇÃo refe-
rente ao processo licitatório TP N° 001/2021.
oBJETo: Pelo presente termo, a comissão de licitação do Município de Pa-
caJá, através da(o) fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo torna público para 
conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o 
processo licitatório nº TP 001/2021 que teve como objetivo a seleção da me-
lhor proposta para SElEÇÃo E coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para 
coNSTrUÇÃo dE 04 SalaS dE aUla “EMEf EdMilSoN Jaco cHaVES Vi-
ciNal do adÃo KM 238 - Vila cUrUrUÍ NÚclEo - “d”. foi em toda sua 
tramitação atendida a legislação pertinente. desse modo, satisfazendo à lei 
e ao mérito, HoMoloGo o processo licitatório nº TP 001/2021 e adJUdico 
à(s) proponente(s) aNE KarolYNE a. GoMES EirEli, com o valor total de 
r$ 728.919,16 (Setecentos e Vinte e oito Mil, Novecentos e dezenove reais 

e dezesseis centavos)., vencedora(s) desse certame nos termos da ata de 
Sessão de Julgamento, o seu objeto.
eMPresa VeNcedora:
1- aNE KarolYNE a. GoMES EirEli - 12.631.0005/0001-00
Subtotal adjudicado: r$ 728.919,16 (Setecentos e Vinte e oito Mil, Novecen-
tos e dezenove reais e dezesseis centavos)

Pacajá/Pa, 02 de agosto 2021.
MarK JoNNY saNtos siLVa

Secretario
Protocolo: 688027

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2021-00047 

objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços mé-
dicos hospitalares de urgência e emergência, com profissional habilitado, ob-
jetivando atender a Unidade de Pronto atendimento - UPa. data de abertura: 
17/08/2021 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 as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - cen-
tro. Pgm: 04/08/2021. Jorge Pascoa da silva - Pregoeiro. Portaria n° 
002/2021-GPP.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2021-00048 

objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
médicos hospitalares para a clínica médica com profissional habilitado, ob-
jetivando atender ao Hospital Municipal de Paragominas. data de abertura: 
17/08/2021 as 14:30 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 as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - cen-
tro. Pgm: 04/08/2021. diego Guimarães Vieira - Pregoeiro. Portaria n° 
002/2021-GPP.

Protocolo: 688028

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aViso PreGÃo PreseNciaL

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2021-024
contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços conti-
nuados de transporte mediante a locação de um veículo equipado com baú. 
data e abertura dos envelopes: 17/08/2021 horário: 09:00hs. informações e 
Editais: Prefeitura Municipal de Piçarra, av. araguaia s/n centro ou Site:www.
tcm.pa.gov.br - Site: www.picarra.pa.gov.br
e-mail: pmpi.departamentolicitacao@gmail.com
fone: 94 3422-1341

eder raBeLo-Pregoeiro
Protocolo: 688073

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Placas, através da sua Pregoeira, torna público 
a quem possa interessar que realizará licitação na modalidade ToMada dE 
PrEÇoS 003/2021. objeto: contratação de Empresa Para Executar a cons-
trução de Muro no Estádio Municipal de Placas/Pa. a audiência pública ocor-
rerá no dia 25/08/2021, as 09hrs 00min, local sede localizada na rua olavo 
Bilac s/n centro, cEP: 68.138-000. a integra do edital poderá ser adquirida 
no mesmo endereço ou no portal da transparência https://placas.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/. shayane Nayara Farias Kostov - Pregoeira Oficial.

Protocolo: 688031

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do Para.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2021-PMsiP-sMs

a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna publico que realizará 
licitação objetivando a aquisição de equipamentos e dispositivos tecnológicos 
para a informatização das equipes de atenção Primária á Saúde (aSP), bem 
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como as demais unidades e serviços de saúde da rede municipal, que deverão 
ofertar atendimento ultilizando os dados captados junto aos usuários do SUS, 
transmitilo-los de forma automática ao Ministério da Saúde  através do Siste-
ma de Prontuário Eletrônico do cidadão – PEc e do SiSaB; SESSao PÚBlica: 
16 de agosto de 2021, às 14hs, horário de Brasília, www.comprasnet.gov.br. 
Edital disponível: Endereço eletrônico: http://www.comprasnet.gov.br (UaSG 
455288) e TcM Pa – informações e-mail: pregoeiropmsip@gmail.com.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrEGoEiro cPl/PMSiP.

Protocolo: 687928

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

Portaria Nº 063/2021/NLcc/seMiNFra
o Secretário Municipal de infraestrutura, do Município de Santarém - Pa, de-
creto 010/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimen-
to ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. resolve: 
art. 1º - fica constituída a comissão permanente de licitação da secretaria 
municipal de infraestrutura que se destina a processar e julgar os processos li-
citatórios nas modalidades concorrência Pública, rdc - regime de contratação 
diferenciada, Tomada de Preços e convite, e nos demais procedimentos que 
suscita a manifestação da comissão, em todas as suas fases, especialmente: 
i - Elaboração de procedimentos iniciais e editais; ii - Habilitação preliminar; 
iii - apreciar e julgar as propostas apresentadas. iV - inserir informações 
sobre processo licitatório no mural de licitação do TcM e sistema contábil. art. 
2º - designar para compor a comissão Permanente de licitação da SEMiNfra 
que irá conduzir os procedimentos licitatórios, que será formada pelos seguin-
tes servidores: ana flávia lopes ferreira - PrESidENTE; Ed carlos carneiro 
de araújo - MEMBro; antonia dos Santos costa - MEMBro; art. 3º Para atuar 
como suplentes junto à comissão Permanente de licitação mencionada no 
art. 1º desta portaria ficam designados os seguintes servidores: Alessandro 
aguiar rocha - SUPlENTE; Edson de oliveira amaral - SUPlENTE; anderson 
Jorge Guimarães carneiro - SUPlENTE; art. 4º Esta Portaria produz efeito 
na data de sua publicação, revogada as demais disposições em contrário. 
rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. - Santarém, 
02 de agosto de 2021. daniel Guimarães simões - secretário Municipal 
de infraestrutura.

Protocolo: 688033

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de Meio aMBieNte-seMMa

Portaria iNterNa Nº 046/2021
dESiGNa SErVidor(a) MUNiciPal Para fiScal dE coNTraTo da SEcrE-
Taria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE dE SaNTarÉM.
o Secretário Municipal de Meio ambiente de Santarém/Pa, João antônio Paiva 
de albuquerque, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto 
nº 007/2021 GaP/PMS:
resoLVe:
art. 1º designar o servidor MarcoS aNdrE loBaTo coSTa, matrícula nº 
89.245, lotado na Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, para exer-
cer a função de fiscal de contrato que tem por objeto a coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇo coNTiNUado dE 
acESSo a iNTErNET BaNda larGa coM iNfraESTrUTUra dE diSTriBUi-
ÇÃo dE aTENdiMENTo Por fiBra oPTica.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o seguinte servidor:
•RAINER FABRICIO SANTOS GOLOBOVANTE, matrícula nº 52.075.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revo-
gada a portaria nº 036/2021.
dÊ ciÊNcia. cUMPra-SE.

Santarém, 03 de agosto de 2021
JoÃo aNtÔNio PaiVa de aLBUQUerQUe

Secretário Municipal de Meio ambiente
decreto nº 007/2021 - GaP/PMS

Protocolo: 688077

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2021-069-PMVX

oBJETo: contratação de empresa com o objetivo de formar o Sistema de re-
gistro de Preços da administração Pública Municipal, para aquisição de peças 
e prestação de serviços de manutenção de veículos diversos, para contrata-
ções futuras. aBErTUra: aBErTUra PrEViSTa Para o dia: 16/08/2021, às 
09:00 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: o Edital estará disponi-
bilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, erro! a referência de hiperlink 
não é válida.e também poderão ser lidos ou obtidas cópias na sede da Pre-
feitura Municipal de Vitória do Xingu - Setor de licitações e contratos, situado 
na avenida Manoel félix de farias nº. 174, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, 
das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 03/08/2021. Joaquim dos 
santos Mendes - Pregoeiro.

Protocolo: 688034

..

ParticULares
.

o sest seNat ParaGoMiNas 
Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação de 
cadastro reserva para os seguintes cargos:
650/21 – instrutor (trânsito)
652/21 – Fisioterapeuta
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.
br/vagas, durante o período de inscrições, que será de 04/08 a 11/08/2021.
o processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos espe-
cíficos (objetiva e discursiva), análise documental e entrevista.

Protocolo: 687551

PaULa BaLBiNot 
Portadora do rG nº 4396100 Pc-Pa 
inscrita no cPF nº 520.686.922-87 

Torna púbico que recebeu da SEMMa-Pa - Secretaria Municipal de Meio ambien-
te, a licença de atividade rural lar nº 038/2021 com validade até 29/07/2024, 
referente ao imóvel denominado fazenda Boa Esperança, localizado á rod Br 
222 km 45  - Dom Eliseu -PA.

Protocolo: 688047

cooPeratiVa Mista eXP.MiN aGroPe. 
coLoNiZadora do PatrociNio - cooPa 

cNPJ 34.691.600/0001-65 
Torna público que recebeu junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Novo Progresso - SEMMa/NP, a licença de operação (lo)nº 072/2021 proces-
so nº 359/2021 para extração e beneficiamento de minério de ouro.

cooPeratiVa dos GariMPeiros e 
MiNeradores do BrasiL - cooGaMiBra 

cNPJ 18.336.502/0001-53 
Torna público junto à Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa/NP, que 
recebeu a licença Previa nº 067/2021, licença de instalação n°068/2021 e 
Licença de Operação n° 068/2021, para extração e beneficiamento de minério 
ouro, o processo nº 804/2021.

Protocolo: 688044

.

.

eMPresariaL
.

Pedido de LieNÇa PrÉVia e iNstaLaÇÃo
PHOENIX TOWER PARTICIPAÇÕES S/A

cNPJ:20.228.158/0001-20 
Torna público que esta rEQUErENdo  à Secretaria Municipal de Meio ambien-
te de cametá- lP e li para a atividade de TElEcoMUNicaÕES com endereço 
rodovia Br242, KM 03, bairro cinturão verde, cametá-Pa  através do Proces-
so nº097/2020.

Protocolo: 688062

“JUrUÁ FLorestaL eireLi 
inscrita no cNPJ/MF 83.273.664/0001-51 

Torna público que em 13/07/2021, requereu junto à SEMa - Secretaria Mu-
nicipal de Meio ambiente de ananindeua  através do Protocolo r074221, a 
renovação de sua licença ambiental de operação - l.o., da atividade prin-
cipal de Serrarias com desdobramento de Madeira em Bruto e do Protocolo 
r074121, a renovação de sua licença ambiental de operação - l.o., das 
instalações portuárias, de sua sede localizada no distrito industrial de ananin-
deua, rua Manoel Souza S/N, Quadra 16, lotes 01 a 06, Setor E, no município 
de ananindeua (Pa)”.

Protocolo: 688063

coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ
NotiFicaÇÃo

a corregedora do conselho regional de Medicina do estado do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e sob os auspícios dos arts. 37, inciso iV, e 38, 
incisos I e II, do Código de Processo Ético-Profissional de 2016, NOTIFICA o 
Sr. dr. rEGiNaldo PiNTo rodriGUES para que no prazo de 30 (trinta) dias 
apresente sua defesa Prévia referente ao PEP nº 04/2021. E por se encontrar 
em local incerto e não sabido, expede-se o presente edital.
dra. Maria de Fátima Guimarães couceiro - corregedora-crM/Pa.

NotiFicaÇÃo
o coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ, sob os ter-
mos do art. 41 c/c art.38 III do Código de Processo Ético Profissional (Reso-
lução cfM 2145/2016), NoTifica a Sra. dra. rENaTa liMa PrUdENTE, que 
tem o prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação para “Vistas” dos 
autos do PEP Nº10/2021, no Setor Jurídico do crM/Pa, av. Generalíssimo 
deodoro 253, Belém/Pa. Por se encontrar em lugar incerto e não sabido, e 
para que chegue ao conhecimento da mesma, expediu-se este Edital, que 
será publicado na forma da lei. dra. Maria de Fátima Guimarães couceiro 
- corregedora do crM/Pa

Protocolo: 688064
coMUNicado

corcoVado GraNitos Ltda. 
Torna público que obteve da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo 
- SEMMaTUr, Prefeitura de rio Maria-Pa, através do processo n° 114/2018, 
lo n° 027/2021 para atividade de extração de minerais não-metálicos (rocha 
ornamental - granito/basalto), na localidade de faz. água fria, Estrada do 
Pontão, Mun. rio Maria - Pa.

Protocolo: 688065
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coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ
aPLica PeNa disciPLiNar de ceNsUra PÚBLica eM

PUBLicaÇÃo oFiciaL ao MÉdico 
dr. Marcio YUKio NeVes Kato, crM-Pa 8561

o conselho regional de Medicina do estado do Pará, em conformidade 
com o disposto na lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, tendo em vista a 
decisão prolatada nos autos do Processo Ético-Profissional CRM-PA n.º 15/2017, 
julgado no Pleno do conselho regional de Medicina do Estado do Pará, torna pú-
blica a aplicação da penalidade de cENSUra PÚBlica EM PUBlicaÇÃo oficial, 
prevista na alínea “c” do art. 22 da mencionada lei, por infração aos artigos 1, 6 
e 32 do código de Ética Médica resolução cfM nº 1931/2009 ao dr. Marcio 
YUKio NeVes Kato, inscrito neste conselho sob nº 8561.

Belém, 30 de julho de 2021
dra. tereza cristina de Brito azevedo

Presidente do conselho regional de Medicina do Estado do Pará
Protocolo: 688066

Petrodado serViÇos de traNsPortes Ltda 
cNPJ nº. 41.360.790/0001-01 

Torna público que recebeu junto à SEMaS/Pa, a licença de operação n°. 
12919/2021, válida até 28/07/2026, para desenvolver atividade de transpor-
te de produtos perigosos, em itaituba/Pa.

Protocolo: 688067

Posto aÇaÍ FLUtUaNte coMÉrcio de coMBUstÍVeis Ltda 
cNPJ nº. 41.360.789/0001-79 

Torna público que recebeu junto à SEMaS/Pa, a licença de operação n°. 
12921/2021, válida até 29/07/2025, para desenvolver atividade de posto flu-
tuante, em itaituba/Pa.

Protocolo: 688068

Pedido de LiceNÇa de oPeraÇao
WANDERLEY OLIVEIRA ROCHA EIRELI-EPP

cNPJ 23.483.046/0001-04 
Torna público que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de ananindeua-SEMa a  lo, para atividade de PrEParaÇÃo dE MaSSa dE 
coNcrETo E arGaMaSSa com o End. Setor T, Qd E, lote 46, distrito indus-
trial, ananindeua-Pa, através do processo Nº r076821

Protocolo: 688069

ZaMPa aGroiNdUstriaL Ltda
cNPJ: 15.222.153/0001-50

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma/caPiTÃo PoÇo, a renovação da licença de operação - lo nº 085/2021 
para atividade de Beneficiamento de Frutas, localizado a Rodovia PA 253, KM 
08, S/N, Zona rural, cEP: 68.650-000, capitão Poço/Pa.

Protocolo: 688070

BeNeVides ÁGUas s/a
cNPJ/Me nº 15.887.193/0001-11

Nire 1530001735-1
asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria

editaL de coNVocaÇÃo
ficam convocados, na forma da lei, os Senhores acionistas da Benevides águas 
S/a (“companhia”), para se reunirem em assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada no dia 13 de agosto de 2021, às 10:00 horas (“assembleia”), na sede 
da Companhia, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias:
(i)  rerratificação das deliberações havidas nas assembleias gerais ordinárias e 
extraordinárias da Companhia nos exercícios sociais de 2017 a 2020, a fim de 
ratificar a deliberação dos acionistas acerca dos aumentos de capital e retificar 
a alteração promovida no caput do artigo 5º do Estatuto Social, quando, por 
um erro material, foi omitida a existência de ações preferenciais compondo o 
capital social da companhia. além disso, será discutida a previsão no estatuto 
de prioridade no reembolso de capital, sem qualquer prêmio, para as ações 
preferenciais;
(ii)  o grupamento da totalidade das ações ordinárias e das ações preferen-
ciais de emissão da companhia, na proporção de 14.000:1, de forma que 
cada 14.000 (quatorze mil) ações ordinárias e cada 14.000 (quatorze mil) 
ações preferenciais passarão a corresponder a 1 (uma) ação ordinária e 1 
(uma) ação preferencial, respectivamente;
(iii)  os critérios econômicos e prazos aplicáveis aos acionistas da companhia 
que, após o grupamento (se aprovado), (a) venham a deter frações de ações 
inferiores a 1 (uma) ação ordinária ou 1 (uma) ação preferencial, e desejem 
manter ou recompor a sua participação acionária através da subscrição e inte-
gralização de 1 (uma) nova ação ordinária ou 1 (uma) nova ação preferencial 
do capital social da companhia; ou (b) não tendo o acionista cuja participação 
seja reduzida à fração em razão do grupamento optado por manter sua par-
ticipação acionária na companhia, venham a ser reembolsados pela compa-
nhia proporcionalmente às suas frações de ações resultantes do grupamento;
(iv)  aalteração do artigo 5º do Estatuto Social da companhia, de modo a 
refletir o novo número de ações da Companhia;
(v)  a aprovação da consolidação do Estatuto Social da companhia, para re-
fletir o novo texto do artigo 5º; e
(vi)  a autorização para que os diretores da Sociedade tomem todas as pro-
vidências relacionadas às matérias aprovadas (incluindo providências de 
reembolso monetário a ser pago aos acionistas da companhia que, após o 
grupamento, passaram a deter frações de ações que não foram recompostas 
à unidade de ação inteira), bem como para a realização dos registros e atua-
lizações correspondentes.
Para participar da assembleia, os acionistas, seus representantes legais e 
procuradores deverão observar o disposto no artigo 126 da lei nº 6.404, de 
15.12.1976, conforme alterada.

Santa izabel do Pará, 02 de agosto de 2021.
________________________________

renato de Paula simões
Presidente do conselho de administração

Protocolo: 688071

PoLYMedH.eireLi 
cNPJ nº: 63.848.345/0001-10 

Sediada na av. Presidente Getúlio Vargas, nº 4547, Bairro ianetama, cEP: 
68745-000, castanhal-Pa, torna público que foi concedido pela SEcrETaria 
MUNiciPal dE SaÚdE/dEParTaMENTo dE ViGilÂNcia SaNiTária dE caS-
TaNHal/Pa a licENÇa dE fUNcioNaMENTo (alVará SaNiTário MUNici-
Pal). NÚMEro alVará 49/2021 - ValidadE: 31/03/2022.

Protocolo: 688072

FUNdo MUNiciPaL de saÚde de sÃo GeraLdo do araGUaia
aViso de LicitaÇÃo - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº. 8/2021-001
objeto: aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Utensílios Médicos Hospita-
lares. Tipo: Menor preço por item. Modo de disputa: aberto. data, Hora, lo-
cal: 17/08/2021 às 09h00min (horário de Brasília-df). Edital disponível para 
download no portal da transparência de São Geraldo do araguaia/Pa, http://
www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br e portal do TcM/Pa, site: https://www.
tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes, site: www.portaldecompraspublicas.com.
br. informações: Sala da cPl/PMSaGa - avenida antônio Nonato Pedrosa nº 
324, Vila administrativa - São Geraldo do araguaia-Pa. Telefone: (94) 99231 
2699, das 08:00h as 14:00h ou pelo e-mail: licitacaosaga@gmail.com. São 
Geraldo do araguaia - Pa, 03 de agosto de 2021. Pregoeiro - adir carrafa 
- cPL - PMsaGa.

Protocolo: 688078

Posto daVi Ltda 
cNPJ nº. 13.700.050/0002-04 

Torna público que requereu junto à SEMMa/STM, a renovação da licença de 
operação nº. 092/2017, sob protocolo n°. 417/2021, para desenvolver ativi-
dade de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, em 
Santarém/Pa.

Protocolo: 688079

a eMPresa carGiLL aGrÍcoLa s.a.
inscrita no cNPJ 60.498.706/0428-28, 

Torna público que requereu da Secretaria Municipal da Gestão do Meio am-
biente  de Uruará/Pa (SEMMa), através do protocolo com data 05/11/2020, 
o pedido de renovação da Licença Ambiental Simplificada nº 00240, de insta-
lação de armazenagem para grãos/ comercio atacadista de cacau, localizado 
na avenida Perimetral Norte S/N, Bairro centro - Uruará/Pa, cEP 68.140-000.
a empresa cargill agrícola S.a., inscrita no cNPJ 60.498.706/0428-28,, torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal da Gestão do Meio ambiente 
de Uruará/PA (SEMMA), a Licença Ambiental Simplificada nº 008-7/2021, de 
instalação de armazenagem para grãos/ comercio atacadista de cacau, lo-
calizado na avenida Perimetral Norte S/N, Bairro centro - Uruará/Pa, cEP 
68.140-000.

Protocolo: 688080

MaPara iNdUstria e coMercio de Madeiras Ltda 
cNPJ 03.346.203/0001-22 

Torna Público que solicitou a SEMMa seu licenciamento, com atividade de 
desdobro, beneficiamento de madeiras/secagem e instalações portuária, sob. 
prot. 013/2021 SP, iNHaNGaPi/Pa.

Protocolo: 688074

iedi - iNstitUto edUcacioNaL iMPerador 
credenciado pelo o Processo de autorização Nº 275/2019 - cEE/Pa - Ensino 
Médio na Modalidade educação de Jovens e adultos a distância, código 
do iNEP Nº 15163512. No uso de suas atribuições declara regularizada a vida 
escolar dos alunos concluintes do ensino Médio, eJa do ano de 2021:
adriana oliveira lemos; alamax Medina de Souza; alencar dos Santos de 
Souza; alex Pena reis; aline Santos alves; atenivaldo rosa de Souza; Bárba-
ra cruz francisco; cassione da Silva rodrigues; cristiane Silva Santos; daniel 
de almeida Moreira; douglas da cruz Batista; Edevaldo adriano da Silva; 
Edilson Simoes de Souza; Edimar Silva de oliveira; Ednilso Gaede; Eduardo 
avanci leal; Elma Batista de Santana; Emanuele Yohana Soares da Silva; 
fabiana carvalho da Silva; fernanda Sima da rocha lopes; francisco rodri-
gues da Mota; Geliade lima Santos; Genuário Junior lube; Habella Maely dos 
Santos Moura clarindo; Helenice das Graças Barcelos oliveira; isaque costa 
Siqueira; ivana dos Santos Barbosa Silva; José Nilton dos Santos Soares; 
Josué Guasti farias; Julio Marcio Pereira dos Santos; luane Silva Nascimento; 
lucilete aparecida Texeira Nunes; lucio amaro dos Santos; luiza Vitoria car-
valho Tavares; Luzimar Gomes De Melo; Magno Silva Marçal; Maikon Santos 
costa; Mara dalila da Silva freitas; Marcio Machado dantas; Marcio Moreira 
de Souza; Marco antonio do Nascimento Silva; Maria da Gloria Texeira; Maria 
luiza da Silva lopes; Matheus Soares Silva; Monique rosa Miranda Texeira 
Cezario; Monique Souza Sales; Osmar Ferreira Do Nascimento; Patrick Prates 
cardoso andrade; Paulo Jose Bohm; rafael cardoso Martins; raphael Maga-
lhaes carneiro de freitas; regivaldo dos reis de Moura damaceno; roniele 
apolinario dos Santos; rosimeire Xavier ferreira de Souza; Samuel dos San-
tos; Scheila aparecida Pereira; Scherliane ribeiro; Solange Jose dias; Sonia 
regina da cunha; Steven fabiano Vieira; Suelem alves dos anjos Pimentel; 
Talita Mendes de oliveira lepaus; Thamyres Silva Mendonça; Thayla Gomes 
cardoso; Wesley lobo da fonseca.

Protocolo: 688075

saLUte distriBUidora de MedicaMeNtos 
e ProdUtos HosPitaLares eireLi 

cnpj:18.606.861/0001-83 
com Sede Na Estrada águas lindas, rua Maceió S/N, Bairro águas lindas, 
ananindeua-Pa, Torna Público Que requereu Junto a Secretaria Municipal de 
Saúde de ananindeua a renovação da licença Sanitária. atendida Sob o 
Nº131/21 com Validade até 31/03/2022, Para atividade de distribuidora E 
Transportadora de Medicamentos, Medicamentos Sujeitos a controle Espe-
cial, correlatos, Saneantes domissanitários, cosméticos, Perfumes E Produ-
tos de Higiene.

Protocolo: 688076
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