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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

d e c r e t o Nº 800, de 31 de Maio de 2020*
institui o Projeto rEToMaPará, dispondo sobre a retomada econômica 
e social segura, no âmbito do Estado do Pará, por meio da aplicação de 
medidas de distanciamento controlado e protocolos específicos para rea-
bertura gradual e funcionamento de segmentos de atividades econômicas 
e sociais, e revoga o decreto Estadual nº 729, de 05 de maio de 2020, e o 
decreto Estadual nº 777, de 23 de maio de 2020. 
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, incisos iii e V, da constituição Estadual, e
considerando o reconhecimento, por parte da organização Mundial da 
Saúde, como pandemia o surto do SarS-coV2 (coVid-19);
considerando o disposto na lei federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 
considerando os indicadores atuais de saúde e o panorama das ações de 
saúde no Estado do Pará,
d E c r E T a:

caPÍtULo i
das disPosiÇÕes Gerais

art. 1º fica instituído o Projeto rEToMaPará, que visa o restabelecimento 
econômico gradativo e seguro, no âmbito do Estado do Pará, definido segundo 
a capacidade de resposta do Sistema de Saúde e os níveis de transmissão da 
covid-19, por meio da aplicação de medidas de distanciamento controlado e 
protocolos específicos para reabertura e funcionamento gradual de segmentos 
de atividades econômicas e sociais.
art. 2º as medidas de distanciamento social controlado e a aplicação de 
protocolos geral e específicos para cada segmento da atividade econômica 
e social, em âmbito estadual, observarão, na forma dos anexos i, ii, iii, iV 
e V deste Decreto, a seguinte classificação por nível de risco:
I - Zona 00 (bandeira preta), de contaminação aguda, definida pelo colap-
so hospitalar e avanço descontrolado da doença;
ii - Zona 01 (bandeira vermelha), de alerta máximo, definida pela capaci-
dade hospitalar em risco e/ou evolução acelerada da contaminação;
III - Zona 02 (bandeira laranja), de controle I, definida pela capacidade 
hospitalar em risco e/ou evolução da doença em fase de atenção;
IV - Zona 03 (bandeira amarela), de controle II, definida pela capacidade 
hospitalar em risco e/ou evolução da doença relativamente controlada;
V - Zona 04 (bandeira verde), de abertura parcial, definida pela capacidade 
hospitalar controlada e evolução da doença em fase decrescente; e
VI - Zona 05 (bandeira azul), de nova normalidade, definida pelo total con-
trole sobre a capacidade hospitalar e a evolução da doença.
art. 3o os órgãos responsáveis pela gestão da saúde pública e do desenvolvi-
mento econômico no Estado do Pará divulgarão, periodicamente, o panorama 
das ações de saúde e seus indicadores atualizados, observando a segmenta-
ção dos Municípios baseada nas regiões de regulação de saúde, especificando 
aquelas com menor nível de restrições e menor risco para o Sistema de Saúde, 
conforme critérios estabelecidos nos anexos deste decreto.
§ 1º A classificação periódica das regiões de regulação de saúde e dos 
Municípios que as integram, segundo os critérios referidos no caput deste 
artigo, devem servir como indicativo para que cada Município adote as 
seguintes medidas, sem prejuízo de outras que venham a ser aplicadas:
i - Zona 00 (bandeira preta): suspensão de todas as atividades não essen-
ciais e restrição máxima de circulação de pessoas (lockdown);
ii - Zona 01 (bandeira vermelha): liberação de serviços e atividades 
essenciais e alguns setores econômicos e sociais, nos termos dos anexos 
iii, iV e V deste decreto, resguardado o distanciamento social con-
trolado;
iii - Zona 02 (bandeira laranja): manutenção das atividades essen-
ciais, com flexibilização de alguns setores econômicos e sociais, desde 
que mediante o cumprimento de protocolos alinhados entre Estado e 
Municípios, na forma dos anexos iii, iV e V deste decreto;
iV - Zona 03 (bandeira amarela): permite o avanço na liberação de ativida-
des econômicas e sociais com mecanismos de controle e limitações, desde 
que seguidos os protocolos alinhados entre Estado e Municípios;
V - Zona 04 (bandeira verde): autoriza a liberação de atividades econômicas e 
sociais em caráter menos restritivo que os das Zonas 02 e 03, mas ainda com 
o cumprimento de protocolos fixados pelo Estado e Municípios; e
Vi - Zona 05 (bandeira azul): permite a liberação de todas as atividades 
econômicas e sociais mediante a observância de protocolos de controle, o 
monitoramento contínuo de indicadores, na forma que vier a ser estabele-
cida pelo Estado e Municípios.
§ 2º O cálculo para classificação das regiões por zona de risco levará em conside-
ração os critérios de capacidade de resposta do Sistema de Saúde (baixo, médio 
e alto) comparado ao nível de transmissão da doença (baixo, médio e alto), 
conforme detalhado no Projeto de retomada Segura do Governo do Estado, 
divulgado no sítio eletrônico www.covid-19.pa.gov.br.
art. 4º as medidas de distanciamento social controlado e a retomada 
gradual das atividades observa evidências científicas e a análise de 
informações estratégicas, devendo respeitar o Protocolo Geral que in-
tegra o anexo iii, válido para todas as zonas regionais e qualquer nível 
de risco e, conforme o segmento de atividade econômica e social defi-
nido no anexo V, também os Protocolos Específicos divulgados no sítio 
eletrônico www.covid-19.pa.gov.br.

art. 5º cada um dos Municípios integrantes das zonas de risco defini-
das neste decreto deverão guiar-se pela bandeira vigente na região 
de regulação de saúde que integra para, por meio de decreto Munici-
pal, fixar normas de distanciamento social compatíveis com o grau de 
risco indicado periodicamente pelos órgãos estaduais, segundo dados 
divulgados na forma do art. 3o e dos anexos deste decreto, sem pre-
juízo da adoção de medidas locais mais apropriadas.
Parágrafo único. caberá ao Estado determinar a bandeira de cada região 
e orientar acerca das respectivas medidas, podendo cada Município fixar, 
de acordo com a realidade local, regras específicas acerca da reabertura e 
funcionamento de segmentos de atividades econômicas e sociais.
art. 6º a circulação de pessoas com sintomas da coVid-19 somente é 
permitida para consultas ou realização de exames médico-hospitalares.
Parágrafo único. É obrigatório o uso de máscara em qualquer ambien-
te público.

caPÍtULo ii
da ZoNa de coNtaMiNaÇÃo aGUda

BaNdeira Preta
art. 7º os Municípios integrantes da Zona 00 (bandeira preta) deverão 
adotar a regra de proibição de circulação de pessoas, salvo por motivo de 
força maior, justificado o deslocamento de 01 (uma) pessoa da família ou 
por unidade residencial, que poderá estar acompanhado por criança pe-
quena, nos seguintes casos:
i - para aquisição de gêneros alimentícios, medicamentos, produtos médico-hospitalares, 
produtos de limpeza e higiene pessoal;
ii - para o comparecimento próprio ou de uma pessoa como acom-
panhante, a consultas ou realização de exames médico-hospitalares, 
nos casos de problemas de saúde; 
iii - para realização de operações de saque e depósito de numerário; e
iV - para a realização de trabalho, nos serviços e atividades consideradas 
essenciais, nos termos do anexo ii deste decreto.
§ 1° Nos casos permitidos de circulação de pessoas é obrigatório o uso de 
máscara em qualquer ambiente público. 
§ 2º a circulação de pessoas com sintomas da coVid-19 somente é permitida para 
os fins estabelecidos no inciso II do caput deste artigo, assistida de uma pessoa.
§ 3º a circulação de pessoas nos casos permitidos deverá ser devidamente compro-
vada, inclusive com a apresentação de documento de identificação oficial com foto.
§ 4° Na hipótese do inciso iV do caput deste artigo, a comprovação deverá ser 
por documento de identidade funcional/laboral ou outro meio de prova idôneo.
§ 5º os serviços de táxi, mototáxi e de transporte por aplicativo de celular 
deverão exigir de seus passageiros a comprovação de que a circulação está 
amparada nos termos do caput deste artigo.
art. 8° fica proibida toda e qualquer reunião, pública ou privada, inclusive 
de pessoas da mesma família que não coabitem, independente do número 
de pessoas.
§ 1° ficam proibidas visitas em casas e prédios, exceto pelos seus resi-
dentes ou por pessoas que estejam desempenhando atividade ou serviço 
essencial.
§ 2º No caso de menores sob guarda compartilhada, devidamente 
comprovada por documentos, fica autorizado que eles realizem 1 
(um) deslocamento semanal entre os genitores, desde que nenhum 
dos envolvidos esteja com sintomas da coVid-19.
art. 9° os estabelecimentos autorizados a funcionar, que desempenhem 
serviço ou atividade essencial, são obrigados a observar, além do previsto 
no Protocolo Geral do anexo iii deste decreto, o seguinte:
i - controlar a entrada de pessoas, limitado a 1 (um) membro por grupo fa-
miliar, que poderá estar acompanhado por criança pequena, respeitando a 
lotação máxima de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade, inclusive na 
área de estacionamento;
ii - seguir regras de distanciamento, respeitada distância mínima de 1,5 
(um e meio) metro para pessoas com máscara; 
iii - fornecer de alternativas de higienização (água e sabão e/ou álcool em gel); e
iV - impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas sem máscara.
§ 1° fica recomendado que nos estabelecimentos que possuam caixas ou 
estações de pagamento, elas sejam ocupadas de maneira intercalada, a 
fim de respeitar o distanciamento mínimo.
§ 2° as feiras de rua deverão respeitar todas as regras deste artigo, 
no que for compatível.
§ 3º fica proibida a venda de bebidas alcoólicas no período compreendido 
entre 18 (dezoito) e 06 (seis) horas.
§ 4º fica vedada a comercialização de produtos não essenciais.
art. 10. fica autorizado o serviço de delivery e “pegue e pague” de alimen-
tos in natura e industrializados, comida pronta, medicamentos, produtos 
médico-hospitalares e produtos de limpeza e higiene pessoal.
Parágrafo único. o serviço de delivery previsto no caput está autorizado a 
funcionar sem restrição de horário.
art. 10-a fica vedada a saída e a entrada de pessoas, por meio rodoviário 
ou hidroviário, da região Metropolitana i, exceto nos casos de desempenho 
de atividade ou serviço essencial ou para tratamento de saúde, devida-
mente comprovados.
§ 1º referida restrição não se aplica ao transporte de cargas.
§ 2º fica permitida a circulação de pessoas entre os Municípios da região 
Metropolitana i, desde que respeitadas as regras do art. 7º do presente 
decreto.
art. 10-B. as atividades religiosas são essenciais nos termos da lei esta-
dual n° 9.147, de 23 de novembro de 2020, devendo as missas, cultos e 
manifestações afins ocorrerem exclusivamente de maneira remota.
§ 1º fica autorizado o funcionamento presencial quando voltado ao de-
sempenho de ações contempladas no item 2 do anexo iV deste decreto. 
§ 2º fica permitido o deslocamento dos funcionários necessários para a 
organização interna das atividades religiosas. 
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caPÍtULo iii
da ZoNa de aLerta MÁXiMo

BaNdeira VerMeLHa
art. 11. os Municípios integrantes da Zona 01 (bandeira vermelha) deverão res-
guardar o exercício e o funcionamento das atividades públicas e privadas essen-
ciais, vedada sua interrupção, como também, de alguns setores econômicos e 
sociais, nos termos deste decreto, respeitadas as regras de proteção sanitária e 
distanciamento das pessoas envolvidas.
art. 12. ficam proibidas aglomerações, reuniões, manifestações, passeatas/
carreatas em locais públicos, com audiência superior a 10 (dez) pessoas.
Parágrafo único. inclui-se na proibição a prática de esportes coletivos ama-
dores com mais de 2 (duas) duplas, inclusive os realizados em arenas e 
estabelecimentos similares.
art. 12-a. fica permitida a realização de eventos privados em locais fecha-
dos, com audiência de até a 10 (dez) pessoas e a apresentação de músicos/
artistas em número não superior a 2 (dois).
art. 13. reVoGado.
art. 14. ficam autorizados a funcionar para o público restaurantes, lan-
chonetes e estabelecimentos afins respeitando a lotação máxima de 50% 
(cinquenta por cento) de sua capacidade sentada, até o limite de 21 (vinte e 
uma) horas, ficando proibido o seguinte:
i - a venda de bebidas alcoólicas no período compreendido entre 21 (vinte e 
uma) e 06 (seis) horas, inclusive por delivery;
ii - a permanência de pessoas em pé no interior do estabelecimento; e,
iii - a apresentação de músicos/artistas em número superior a 2 (dois).
§ 1º a regra prevista no caput se aplica às praças de alimentação localiza-
das no interior de shopping centers.
§ 2º Excetua-se à limitação de horário prevista no caput os restaurantes 
localizados em rodovias federais e estaduais no território paraense, que 
ficam autorizados a funcionar 24 (vinte e quatro) horas, aplicando-se a 
eles, porém, a regra prevista no inciso i.
art. 14-a. ficam autorizados a funcionar clubes recreativos, respeitadas 
as regras gerais previstas no Protocolo Geral do anexo iii deste decreto, 
vedada a realização de atividades coletivas com mais de 2 (duas) duplas.
§ 1º fica proibido o funcionamento de piscinas.
§ 2º Os restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos afins localizados no 
interior dos clubes recreativos ficam autorizados a funcionar conforme as 
regras previstas no art. 14 deste decreto.
art. 14-B. ficam autorizadas a funcionar clínicas de estética, salões de 
beleza, barbearias e estabelecimentos afins, respeitadas as regras gerais 
previstas no Protocolo Geral do anexo iii deste decreto, apenas para ser-
viços individualmente agendados com hora marcada, até o limite de 21 
(vinte e uma) horas.
art. 14-c. ficam autorizadas a funcionar academias de ginástica e estabe-
lecimentos afins, respeitadas as regras gerais previstas no Protocolo Geral 
do anexo iii deste decreto, apenas com agendamento individual com hora 
marcada, vedada a realização de aulas coletivas com número superior a 2 
(duas) pessoas, até o limite de 21 (vinte e uma) horas.
Parágrafo único. Para fins deste Decreto, compreende-se por aula coletiva 
crossfit, artes marciais, dança, atividades físicas infantis, hidroginástica, 
entre outros.
Art. 14-D. Lojas de conveniências ficam proibidas de vender bebidas alcoóli-
cas no período compreendido entre 21 (vinte e uma) e 06 (seis) horas, vedado 
o consumo local destas em qualquer horário, inclusive por delivery.
art. 14-E. Supermercados, mercados e estabelecimentos afins devem 
observar quanto ao seu funcionamento, além do previsto no Protocolo 
Geral do anexo iii deste decreto, o seguinte:
i - controlar a entrada de pessoas, limitado a 1 (um) membro por grupo fa-
miliar, que poderá estar acompanhado por criança pequena, respeitando a 
lotação máxima de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade, inclusive na 
área de estacionamento;
ii - seguir regras de distanciamento, respeitada distância mínima de 1,5m 
(um inteiro e cinco décimos metros) para pessoas com máscara; 
iii - fornecer alternativas de higienização (água e sabão e/ou álcool em gel); e,
iV - impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas sem máscara.
Parágrafo único. fica proibida a venda de bebidas alcoólicas no período com-
preendido entre 21 (vinte e uma) e 06 (seis) horas, inclusive por delivery.
art. 14-f. Parques, museus públicos e equipamentos afins ficam fe-
chados à visitação nos feriados e nas sextas-feiras, sábados, domin-
gos e segundas-feiras.
art. 14-G. ficam proibidos de funcionar cinemas e teatros.
art. 14-H. ficam autorizados a funcionar shoppings centers, com ho-
rário reduzido compreendido entre 11 (onze) e 21 (vinte e uma) ho-
ras, durante todos os dias da semana, inclusive sábados e domingos, 
respeitadas as regras gerais previstas no Protocolo Geral do anexo iii 
deste decreto.
art. 14-i. fica autorizado a funcionar o comércio de rua, com horário 
reduzido compreendido entre 9 (dez) e 21 (vinte e uma) horas, durante 
todos os dias da semana, inclusive sábados e domingos, respeitadas as 
regras gerais previstas no Protocolo Geral do anexo iii deste decreto.
Parágrafo único. a regra do caput se aplica a todos os estabelecimentos 
que comercializem produtos e serviços em geral, salvo aqueles que 
possuam regra específica delimitada no Capítulo III deste Decreto.
art. 15. Permanecem proibidos e fechados ao público:
i - bares, boates, casas noturnas, casas de shows e estabelecimentos 
afins, bem como, a realização de shows e festas abertas ao público;
ii - praias, igarapés, balneários e similares, nos feriados e nas sextas-
feiras, sábados, domingos e segundas-feiras.
art. 15-a fica proibida a circulação de pessoas, no período compreendido 
entre 22 (vinte e duas) e 05 (cinco) horas, salvo por motivo de força maior, 
justificado o deslocamento de 01 (uma) pessoa da família ou por unidade 
residencial, exceto se houver necessidade de acompanhante, nos seguin-
tes casos:

i - para aquisição de medicamentos e gêneros alimentícios/comida pronta;
ii - para o comparecimento próprio ou de uma pessoa como acom-
panhante para atendimento médico-hospitalar de emergência; ou 
iii - para a realização de trabalho, nos serviços e atividades consideradas 
essenciais, nos termos do anexo iV deste decreto, desde que não possuam 
restrição de horário para funcionar prevista no capítulo iii deste decreto.
§ 1º o serviço de delivery e de “pegue e pague” para os produtos previstos 
no inciso i do caput está autorizado a funcionar sem restrição de horário, 
exceto para a venda de bebidas alcoólicas, o que inclui supermercados, 
restaurantes, lanchonetes, farmácias e estabelecimentos afins.
§ 2º ficam autorizados a funcionar sem restrição de horário postos 
de combustível.
art. 15-B. reVoGado.

caPÍtULo iV
da ZoNa de coNtroLe i

BaNdeira LaraNJa
art. 16. os Municípios integrantes da Zona 02 (bandeira laranja), resguarda-
rão o exercício e o funcionamento das atividades públicas e privadas essen-
ciais, vedada sua interrupção, respeitadas as regras de proteção sanitária e 
distanciamento controlado das pessoas envolvidas, admitindo-se também a 
flexibilização de alguns setores econômicos e sociais, desde que mediante o 
cumprimento dos protocolos Geral e Específicos alinhados entre Estado e Mu-
nicípios, na forma dos anexo iii e V deste decreto.
art. 16-a. ficam proibidas aglomerações, reuniões, manifestações, em lo-
cais públicos, para fins recreativos, com audiência superior a 50 (cinquen-
ta) pessoas.
Parágrafo único. reVoGado.
art. 16-B. fica permitida a realização de eventos privados em locais fecha-
dos, com audiência de até a 50 (cinquenta) pessoas e a apresentação de 
músicos/artistas em número não superior a 6 (seis).
art. 16-c. ficam autorizados a funcionar restaurantes, lanchonetes, bares 
e estabelecimentos afins, respeitando a lotação máxima de 50% (cinquenta 
por cento) de sua capacidade sentada, até o limite de meia-noite, ficando 
proibido o seguinte:
i - a venda de bebidas alcoólicas no período compreendido entre 0h (meia 
noite) e 06 (seis) horas;
ii - a permanência de pessoas em pé no interior do estabelecimento; e,
iii - a apresentação de músicos/artistas em número não superior a 6 (seis). 
art. 16-d. ficam autorizados a funcionar clubes recreativos, respeitadas as 
regras gerais previstas no Protocolo Geral do anexo iii deste decreto.
art. 16-E. ficam autorizadas a funcionar clínicas de estética, salões de 
beleza, barbearias e estabelecimentos afins, respeitadas as regras gerais 
previstas no Protocolo Geral do anexo iii deste decreto.
art. 16-f. ficam autorizadas a funcionar academias de ginástica e estabe-
lecimentos afins, respeitadas as regras gerais previstas no Protocolo Geral 
do anexo iii deste decreto.
Art. 16-G. Lojas de conveniências ficam proibidas de vender bebidas alcoó-
licas no período compreendido entre 0h (meia noite) e 06 (seis) horas.
art. 16-H. Supermercados, mercados e estabelecimentos afins devem 
observar quanto ao seu funcionamento, além do previsto no Protocolo 
Geral do anexo iii deste decreto, o seguinte:
i - controlar a entrada de pessoas, limitado a 1 (um) membro por grupo fa-
miliar, que poderá estar acompanhado por criança pequena, respeitando a 
lotação máxima de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade, inclusive na 
área de estacionamento;
ii - seguir regras de distanciamento, respeitada distância mínima de 1,5m 
(um inteiro e cinco décimos metros) para pessoas com máscara; 
iii - fornecer alternativas de higienização (água e sabão e/ou álcool em gel); e,
iV - impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas sem máscara.
Parágrafo único. fica proibida a venda de bebidas alcoólicas no período com-
preendido entre 0h (meia noite) e 06 (seis) horas.
art. 16-i.  Permanecem proibidos e fechados ao público:
I - boates, casas noturnas, casas de shows e estabelecimentos afins, bem 
como, a realização de shows e festas abertas ao público; e,
ii - presença de público em eventos esportivos.

caPÍtULo iV - a
da ZoNa de coNtroLe ii

BaNdeira aMareLa
art. 16-J. os Municípios integrantes da Zona 03 (bandeira amarela), resguar-
darão o exercício e o funcionamento das atividades públicas e privadas essen-
ciais, bem como, dos setores econômicos e sociais, respeitadas as regras de 
proteção sanitária e distanciamento controlado das pessoas envolvidas, me-
diante o cumprimento dos protocolos Geral e Específicos, na forma dos Anexo 
iii e V deste decreto.
art. 16-K. ficam proibidas aglomerações, reuniões, manifestações, em lo-
cais públicos, para fins recreativos, com audiência superior a 200 (duzen-
tas) pessoas.
art. 16-l. fica permitida a realização de eventos privados em locais fecha-
dos, com audiência de até a 200 (duzentas) pessoas.
art. 16-M. ficam autorizados a funcionar restaurantes, lanchonetes, bares 
e estabelecimentos afins, até o limite de 01 (uma) hora da manhã, respeita-
das as regras de ocupação de espaço constantes do Protocolo Geral do anexo 
iii deste decreto.
Parágrafo único. fica vedado o consumo local de bebida alcoólica em qualquer es-
tabelecimento, via ou logradouro público após o limite de 01 (uma) hora da manhã.
art. 16-N.  Permanecem proibidos e fechados:
I - boates, casas noturnas, casas de shows e estabelecimentos afins, bem 
como, a realização de shows e festas abertas ao público; e,
ii - presença de público em eventos esportivos.
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caPÍtULo iV - B
aBertUra ParciaL
BaNdeira Verde

art. 16-o. os Municípios integrantes da Zona 04 (bandeira verde), retomarão 
de forma flexibilizada a abertura da maioria dos setores econômicos e sociais, 
respeitadas as regras de proteção sanitária e distanciamento controlado das 
pessoas envolvidas, mediante o cumprimento dos protocolos Geral e Específi-
cos, na forma dos anexo iii e V deste decreto.
art. 16-P. ficam proibidas aglomerações, reuniões, manifestações, em lo-
cais públicos, para fins recreativos, com audiência superior a 300 (trezen-
tas) pessoas.
art. 16-Q. fica permitida a realização de eventos privados em locais fe-
chados, com audiência de até 300 (trezentas) pessoas, limitados a 75% 
(setenta e cinco por cento) da capacidade do estabelecimento.
art. 16-r. ficam autorizados a funcionar restaurantes, lanchonetes, bares 
e estabelecimentos afins, respeitadas as regras de ocupação de espaço cons-
tantes do Protocolo Geral do anexo iii deste decreto.
art. 16-S.  Permanecem proibidos e fechados:
I - boates, casas noturnas, casas de shows e estabelecimentos afins, bem 
como, a realização de shows e festas abertas ao público; e,
ii - presença de público em eventos esportivos.

caPÍtULo V
NoVo NorMaL

BaNdeira aZUL
art. 17. os Municípios integrantes da Zona 05 (bandeira azul) adotarão 
medidas de distanciamento social controlado e a retomada das ativida-
des econômicas e sociais serão objeto de monitoramento contínuo, que 
permitirá a flexibilização paulatina dos setores, respeitados os protocolos 
previstos neste decreto.

caPÍtULo Vi
da adMiNistraÇÃo PÚBLica 

art. 18. o expediente na administração Pública Estadual direta e indireta 
em todo o Estado do Pará, independente da classificação por zona de risco, 
será no horário normal, com exceção das áreas de segurança pública, saú-
de e administração tributária, que poderão adotar horários diferenciados 
para evitar prejuízo ao atendimento do interesse público, observado, no 
que couber, o Protocolo Geral previsto no anexo iii deste decreto.
§ 1º reVoGado.
§ 2º o trabalho remoto deverá ser priorizado para todos os servidores, nas 
unidades em que isto seja possível e sem que haja prejuízo ao interesse 
público e ao atendimento à população, excetuando aqueles vinculados à 
área de segurança pública e de saúde ou de qualquer outro setor estraté-
gico para contenção da pandemia.
§ 3º Os pedidos de trabalho remoto deverão ser encaminhados à chefia 
imediata do servidor, que decidirá de maneira motivada cada caso concreto 
baseado em critérios objetivos, nos termos do parágrafo anterior. Em caso 
de decretação de lockdown o pedido individual poderá ser substituído por 
determinação geral a critério de cada gestor.
§ 4º fica permitida a realização de reuniões presenciais, com até 
200 (duzentas) pessoas, adotadas as medidas de proteção sanitária 
e distanciamento dos participantes.
§ 5º fica permitida a realização de sessões presenciais de contratações, 
adotadas as medidas de proteção sanitária e distanciamento dos partici-
pantes, respeitado o limite previsto no parágrafo anterior.
art. 19. fica retomada a utilização da biometria para registro eletrônico 
do ponto no âmbito de cada órgão ou entidade da administração Pública 
Estadual direta e indireta a contar de 24 de maio de 2021.
art. 20. fica autorizada a retomada gradual de visitas às unidades pri-
sionais e unidades socioeducativas do Estado, respeitadas as medidas de 
distanciamento controlado e protocolos geral e específicos previstos neste 
decreto, bem como, as demais regras contidas em normativo próprio a ser 
expedido pela Secretaria de Estado de administração Penitenciária (SEaP) 
e pela fundação de atendimento Socioeducativo do Pará (faSEPa).
art. 21. os titulares dos órgãos e entidades da administração Pública 
Estadual direta e indireta da área de segurança pública e de saúde 
ou de qualquer outro setor estratégico para contenção da pandemia, 
poderão, a seu critério, interromper ou suspender os afastamentos 
dos seus agentes, a fim de atender ao interesse público.
art. 22. a contar do dia 15 de junho de 2020, os prazos dos processos ad-
ministrativos que estavam suspensos retomam seu fluxo normal.
art. 22-a. ficam suspensos os prazos dos processos disciplinares militares, 
nos Municípios que estejam em regiões de bandeira preta e vermelha, 
exceto quando for possível a utilização de recursos tecnológicos que per-
mitam a realização de atos processuais de maneira remota.

caPÍtULo Vii
das disPosiÇÕes traNsitÓrias

art. 23. Nas localidades em que permaneçam suspensas as aulas presen-
ciais das escolas da rede de ensino público estadual, deverá ser manti-
da regularmente a oferta de merenda escolar ou medida alternativa que 
garanta a alimentação dos alunos, a critério da Secretaria de Estado de 
Educação (SEdUc).
§ 1º reVoGado.
§ 2º reVoGado.
§ 3º reVoGado.
§ 4º reVoGado.
§ 5º reVoGado.
§ 6º as escolas e instituições de ensino em geral deverão priorizar o ensino 
remoto, ficando autorizadas a realizar aulas e/ou atividades presenciais, nos 
Municípios que estejam nas Zonas 01, 02, 03, 04 e 05 (bandeiras vermelha, 
laranja, amarela, verde e azul, respectivamente – anexo ii), e neste caso, sem-
pre respeitadas as medidas de distanciamento controlado e protocolos geral e 
específicos previstos neste Decreto, adotando, sempre que possível, sistemas de 
rodízio de alunos e horários, a fim de evitar aglomerações.

§ 7º as instituições de ensino que optarem pelo retorno das aulas e/ou ativi-
dades presenciais, nos termos do parágrafo anterior, deverão oferecer, alter-
nativamente, a opção do ensino remoto para os alunos que assim optarem.
§ 8º os Municípios que estejam nas Zonas 01, 02, 03, 04 e 05 (bandeiras ver-
melha, laranja, amarela, verde e azul, respectivamente – anexo ii) poderão, 
de acordo com as peculiaridades regionais e com base em critérios técnicos, 
manter a suspensão das aulas e/ou atividades presenciais previstas no § 6º 
do presente artigo. 
§ 9º findo o lockdown na região Metropolitana i, as escolas e instituições de 
ensino em geral ficarão autorizadas a realizar aulas e/ou atividades presenciais 
a contar do dia 05 de abril de 2021.
art. 24. reVoGado.
art. 25. reVoGado.
art. 26. reVoGado.
art. 27. reVoGado.
§ 1º reVoGado.
§ 2º reVoGado.
art. 27-a. reVoGado. 
Parágrafo único. reVoGado.
art. 27-B. reVoGado.

caPÍtULo Viii
das disPosiÇÕes FiNais

art. 28. ficam os órgãos e entidades componentes do Sistema integrado de Se-
gurança Pública e defesa Social (SiEdS), bem como aqueles responsáveis pela 
fiscalização dos serviços públicos, autorizados a aplicar sanções previstas em lei 
relativas ao descumprimento de determinações do órgão licenciador, autorizador 
e/ou concedente, independente da responsabilidade civil e criminal, tais como, 
de maneira progressiva:
i - advertência;
ii - multa diária de até r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para pessoas 
jurídicas, a ser duplicada por cada reincidência; e
iii - multa diária de r$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pessoas físi-
cas, MEi, ME, e EPP’s, a ser duplicada por cada reincidência;
iV - embargo e/ou interdição de estabelecimentos. 
§ 1º Todas as autoridades públicas estaduais, especialmente as mencio-
nadas no caput deste artigo, que tiverem ciência do descumprimento das 
normas previstas neste decreto, deverão comunicar a ocorrência à Polícia 
civil, que adotará as medidas de investigação criminal cabíveis. 
§ 2º os Municípios envolvidos, através de seus órgãos de segurança públi-
ca, trânsito e/ou fiscalização, atuarão de forma conjunta, em cooperação 
com o Estado, visando o cumprimento das medidas postas.
art. 29. as medidas ora instituídas entrarão em vigor às 00h00 do dia 1º de 
junho de 2020 e serão aplicadas a cada uma das regiões de que trata o anexo 
i, de acordo com as respectivas “bandeiras” estabelecidas no anexo ii, ambos 
deste decreto, e permanecerão vigentes até que outras medidas venham a ser 
fixadas pelo Estado, baseadas na capacidade de resposta do Sistema de Saúde 
e os níveis de transmissão da covid-19.
Parágrafo único. ficam revogados o decreto Estadual nº 777, de 23 
de maio de 2020 e o decreto Estadual nº 729, de 05 de maio de 2020, 
com o início da vigência do presente decreto.
art. 30. os horários de funcionamento dos estabelecimentos e segmentos 
econômicos e sociais autorizados a retomar suas atividades, com as restri-
ções previstas neste decreto e em outras normas aplicáveis, respeitados 
todos os protocolos, serão fixados por cada um dos Municípios das respec-
tivas zonas de risco, preferencialmente de modo a evitar aglomerações no 
transporte público.
art. 31. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e poderá 
ser revisto a qualquer tempo, de acordo com a evolução epidemiológica da 
coVid-19 no Estado do Pará, com o percentual de isolamento social, taxa 
de ocupação de leitos hospitalares e nível de transmissão do vírus entre a 
população.
Parágrafo único. a alteração havida na versão deste decreto publicada em 
29 de março de 2021, passará a viger às 21h do mesmo dia.
Palácio do GoVErNo, 31 de maio de 2020.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

*republicado em virtude de complementações adicionais.
- doE nº 34.238, de 31-5-2020; doE nº 34.239, de 31-5-2020; 
doE nº 34.249, de 9-6-2020; doE nº 34.257, de 18-6-2020; doE nº 
34.271, de 2-7-2020; doE nº 34.280, de 14-7-2020; doE nº 34.282, de 15-
7-2020; doE nº 34.285, de 17-7-2020; doE nº 34.292, de 24-7-2020; 
doE nº 34.298, de 31-7-2020; doE nº 34.305, de 7-8-2020; doE nº 
34.315, de 17-8-2020; doE nº 34.346, de 16-9-2020; doE nº 34.411, 
de 18-11-2020; doE nº 34.445, de 28-12-2020; doE nº 34.462, de 
15-1-2021; doE nº 34.467, de 21-1-2021; doE nº 34.474, de 28-1-
2021; doE nº 34.476, de 30-1-2021; doE nº 34.493, de 16-2-2021; 
doE no 34.495, de 18-2-2021; doE nº 34.506, de 3-3-2021; doE nº 
34.508, de 4-3-2021; doE nº 34.512, de 10-3-2021; doE nº 34.513, 
de 10-3-2021; doE nº 34.518, de 15-3-2021; doE n° 34.522, de 17-
3-2021; doE n° 34.533, de 25-3-2021; doE nº 34.536, de 29-3-2021; 
doE nº 34.547, de 9-4-2021; doE nº 34.554, de 16-4-2021; doE nº 
34.561, de 23-4-2021; doE nº 34.577, de 7-5-2021; doE nº 34.584, de 14-5-
2021; doE nº 34.591, de 21-5-2021;  doE nº 34.615, de 18-6-2021; E doE 
nº 34.634, de 9-7-2021.
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aNeXo i
reLaÇÃo de MUNicÍPios Por reGiÃo

reGiÕes BaNdeira MUNicÍPios

1 METroPoliTaNa i VErdE ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará

2 rMB/MaraJÓ oriENTal/
BaiXo TocaNTiNS

METroPoliTaNa ii

VErdE

acará, Bujaru, colares, concórdia do Pará, Santa isabel do Pará, 
Santo antônio do Tauá, São caetano de odivelas, Tomé-açu e Vigia

MaraJÓ i afuá, cachoeira do arari, chaves, Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, 
Santa cruz do arari, São Sebastião da Boa Vista e Soure

TocaNTiNS
abaetetuba, Baião, Barcarena, cametá, igarapé-Miri, limoeiro do ajuru, 
Mocajuba, Moju e oeiras do Pará

3 MaraJÓ ocidENTal MaraJÓ ii VErdE anajás, Bagre, Breves, curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel

4 NordESTE

METroPoliTaNa iii

VErdE

aurora do Pará, capitão Poço, castanhal, curuçá, Garrafão do Nor-
te, igarapé-açu, inhangapi, ipixuna do Pará, irituia, Mãe do rio, 
Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Nova Esperançado Piriá, 
Paragominas, Santa Maria do Pará, São domingos do capim, São 
francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, Terra 
alta e Ulianópolis

rio caETÉS
augusto correa, Bonito, Bragança, cachoeira do Piria, capanema, Nova 
Timboteua, ourém, Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa 
luzia do Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas, Tracuateua e Viseu

5 BaiXo aMaZoNaS VErdE alenquer, almeirim, Belterra, curuá, faro, Juruti, Mojuí dos campos, Mon-
te alegre, Óbidos, oriximiná, Prainha. Santarém e Terra Santa

6 XiNGU VErdE altamira, anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de 
Moz, Senador José Porfírio, Vitória do Xingu e Uruará

7 caraJáS

caraJáS

VErdE

abel figueiredo, Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do araguaia, 
canaã dos carajás, curionópolis, dom Eliseu, Eldorado dos carajás, 
itupiranga, Marabá, Nova ipixuna, Palestina do Pará, Parauapebas, 
Piçarra, rondon do Pará, São domingos do araguaia, São Geraldo do 
araguaia e São João do araguaia

laGo do TUcUrUÍ Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, Novo repartimento, Tailândia 
e Tucuruí

8 TaPaJÓS VErdE aveiro, itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, rurópolis e Trairão

9 araGUaia VErdE

água azul do Norte, Bannach, conceição do araguaia, cumaru do 
Norte, floresta do araguaia, ourilândia do Norte, Pau d'arco, reden-
ção, rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana do araguaia, São 
félix do Xingu, Sapucaia, Tucumã e Xinguara

aNeXo ii
cLassiFicaÇÃo das ZoNas Por NÍVeL de risco (BaNdeiras)

ZoNas BaNdeiras NÍVeL de risco

1 ZoNa 00 – LOCKDOWN PrETa LOCKDOWN

2 ZoNa 01 locK alErTa MáXiMo VErMElHa riSco alTo

3 ZoNa 02 – coNTrolE i laraNJa riSco MÉdio

4 ZoNa 03 – coNTrolE ii aMarEla riSco iNTErMEdiário

5 ZoNa 04 – aBErTUra Parcial VErdE riSco BaiXo

6 ZoNa 05 – NoVo NorMal aZUl riSco MÍNiMo

aNeXo iii
ProtocoLo saNitÁrio GeraL
região de saúde: Todas
Setores essenciais envolvidos: Todos os setores. Todos os cNaEs.
ProPÓsito
regular segurança geral durante a pandemia da covid-19.
oBJetiVo
Proteção a saúde e a segurança em todos os setores, incluindo os empregadores, os clientes e os usuários.
1. Proteção no contato social
2. Higiene pessoal
3. limpeza e higienização de ambientes
4. comunicação
5. Monitoramento de condições de saúde
GrUPos de risco
Idade igual ou superior a 60 anos; Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica); doenças pulmonares graves 
ou descompensados (asma moderada/grave, dPoc); doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); diabetes mellitus, conforme juízo 
clínico; doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; Gestação e Puerpério; Pessoas com deficiências e cognitivas físicas; Estados de 
imunocomprometimento, devido o uso de medicamentos ou doenças, incluindo os portadores de HiV/aids e neoplasias; doenças neurológicas.
1. O trabalhador e os profissionais liberais têm o dever de cuidar de sua própria saúde e segurança, e de não afetar negativamente a saúde e a segurança 
dos outros;
2. O trabalhador, as empresas e os profissionais autônomos precisam seguir as orientações da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará;
3. Havendo divergência, em qualquer orientação, entre o protocolo geral e o protocolo específico de cada segmento, deve prevalecer a orientação do 
protocolo específico.
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ProteÇÃo No coNtato sociaL BaNdeira
Preta

BaNdeira
VerMeLHa

BaNdeira
LaraNJa

BaNdeira
aMareLa

BaNdeira
Verde

BaNdeira
aZUL

distanciamento social: Manter a distância mínima, entre pessoas, de 1,5 metros, em todos os ambientes, internos ou externos, exceto nas condições 
relacionadas à característica específica da atividade ou na aproximação social de cuidados com crianças, idosos, deficientes e pessoas com dependência. SiM SiM SiM SiM SiM SiM

distanciamento domiciliar: familiares e habitantes de uma mesma residência, a distância mínima não será aplicável, exceto, em relação aos idosos e grupos 
considerados de risco. recomenda-se o distanciamento social de 1,5 metros, em relação a qualquer visitante. SiM SiM SiM SiM SiM NÃo

distanciamento no ambiente de trabalho: reorganizar o ambiente de trabalho, para preservar o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre pessoas. SiM SiM SiM SiM SiM NÃo
Demarcação de áreas de fluxo: Demarcar áreas de fluxo para evitar aglomerações, que minimiza o número de pessoas no mesmo ambiente e garante o 
distanciamento de 1,5 metros. SiM SiM SiM SiM SiM NÃo

Salas de espera: Manter distanciamento mínimo seguro entre assentos com demarcação dos lugares que devem permanecer vazios. retirar itens de que 
possam ser manuseados pelos clientes, como revistas, tablets, jornais, folders de propaganda e catálogos de informações. SiM SiM SiM SiM SiM SiM

alimentos nas salas de espera: fica proibido o consumo e oferecimento de alimentos nas salas de espera. SiM SiM SiM SiM SiM NÃo
limitação de pessoas nas salas de espera: limitar a lotação de salas de espera a 50% da capacidade. adotar o sistema de agendamento de horário prévio, 
prevendo maiores janelas entre os clientes. SiM SiM SiM SiM SiM NÃo

Distanciamento em filas: Sinalizar com marcação no chão ou, em local visível, a posição na qual as pessoas devem aguardar na fila, com distanciamento 
de 1,5 metros. SiM SiM SiM SiM SiM NÃo

redução de trabalhadores nas áreas de trabalho: reduzir o número de trabalhadores alocados em determinada área, em qualquer momento, incluindo as 
paradas para descanso e pausas de refeição. 50% 40% 30% 20% 10% 0%

ambientes abertos e arejados: Manter os ambientes abertos e arejados. SiM SiM SiM SiM SiM SiM
Salões de alimentação e refeitórios: Manter distanciamento social nos refeitórios (se possível, realizar refeições ao ar livre). SiM SiM SiM SiM SiM NÃo
ocupação de refeitórios: capacidade de ocupação de refeitórios. 25% 25% 50% 50% 75% 100%
flexibilidade de horários de alimentação: ampliar o período de funcionamento para reduzir as aglomerações. SiM SiM SiM SiM NÃo NÃo
distanciamento em cozinhas: Manter distanciamento de 1,5 metros. SiM SiM SiM SiM SiM NÃo
disposição de mesas e cadeiras nos salões de alimentação e refeitórios: alterar a disposição de mesas e cadeiras, quando necessário para garantir o distan-
ciamento social de 1,5 metros. reduzir o número de pessoas sentadas a mesa. SiM SiM SiM SiM NÃo NÃo

Senhas para salões e refeitórios de alimentação: recomenda-se distribuir senhas, preferencialmente digitais, via celular ou outro meio digital para organizar 
filas de espera. SiM SiM SiM SiM NÃo NÃo

Ar condicionado: Recomenda-se manter desligado. Caso seja a única opção de ventilação, deve se manter os filtros e dutos higienizados adequadamente. SiM SiM SiM SiM NÃo NÃo
Redução da circulação: Evitar a circulação de funcionários nas áreas comuns dos estabelecimentos e fora do ambiente específico de trabalho. SiM SiM SiM SiM NÃo NÃo
remoção de mobílias não utilizadas: remover mobílias não utilizadas. SiM SiM SiM SiM NÃo NÃo
ocupação de ambientes: Taxa de ocupação conforme capacidade (exceto shoppings). 0% 50% 50% 60% 75% 100%
ocupação de shoppings: Taxa de ocupação de ambientes shoppings. 0% 50% 50% 60% 75% 100%

ocupação de instituições religiosas: Taxa de ocupação, conforme capacidade, de instituições religiosas. 30% 50% 50%, 50%, 50%, 100%

Barreiras físicas de Proteção individual: Utilizar barreiras físicas, no formato, de divisórias transparentes, quando o distanciamento social, de 1,5 metros, 
entre pessoas, não puder ser mantido. SiM SiM SiM SiM NÃo NÃo

Equipamento de Proteção individual (EPi): face shield sobre as máscaras.
os trabalhadores, em contato direto com público, devem usar máscara de proteção facial (modelo face shield). SiM SiM SiM SiM NÃo NÃo

Equipamento de Proteção individual (EPi): Máscaras.
os trabalhadores e clientes devem usar máscaras de proteção, que devem ser trocadas de acordo com as instruções do fabricante e as indicações dos órgãos 
sanitários de saúde no transporte, seja coletivo ou individual, e nos ambientes públicos e de convívio social.

SiM SiM SiM SiM SiM NÃo

Trabalhadores do setor de limpeza (higienização): os trabalhadores que estiverem no setor de limpeza devem:
1. Usar luvas;
2. Usar higienizador de mãos à base de álcool, antes e depois de usarem as luvas;
3. Usar máscaras;
4. Usar óculos de proteção e/ou proteção e/ou protetor facial (modelo face shield).

SiM SiM SiM SiM SiM SiM

Equipamento de Proteção individual (EPi) reutilizáveis: Efetuar a desinfecção dos equipamentos, como aventais, protetores faciais/oculares e luvas com 
álcool 70% ou água e sabão ou substâncias sanitizantes. SiM SiM SiM SiM SiM SiM

Regime de teletrabalho: Priorizar o modelo de “home office” (trabalho remoto). SiM SiM NÃo NÃo NÃo NÃo

Grupos de risco: afastamento do trabalho de grupos de risco. SiM SiM SiM NÃo NÃo NÃo

redução do risco de contágio entre funcionários: afastar, ou manter, no regime de teletrabalho, por, no mínimo 14 dias, mesmo quando apresentarem con-
dições físicas de saúde, os empregados com sintomas suspeitos, ou confirmados, de infecção pelo Covid-19. O critério, também, se aplica para aqueles que 
tiveram contato com pacientes infectados, pelo covid-19, nos últimos 14 dias.

SiM SiM SiM SiM SiM SiM

redução de viagens: Evitar viagens a trabalho, nacionais ou internacionais e, monitorar os funcionários sobre medidas de prevenção e monitoramento. SiM SiM SiM SiM SiM SiM
reuniões virtuais: Manter, preferencialmente, reuniões e treinamentos remotos. SiM SiM SiM SiM SiM SiM
reuniões presenciais: realização de reuniões presenciais NÃo SiM SiM SiM SiM SiM
Simulações de incêndio: Suspender temporariamente a realização de simulações de incêndios nas instalações da empresa. SiM SiM SiM SiM NÃo NÃo
Segurança para grupos de riscos no atendimento: Definir horários diferenciados para o atendimento às pessoas dos grupos de risco. SiM SiM SiM SiM NÃo NÃo
canais digitais: Priorizar e estimular o atendimento ao público via canais digitais (operação, vendas, suporte e atendimentos). SiM SiM SiM SiM SiM SiM
limitar a entrada de visitantes: limitar a entrada de visitantes externos nas empresas. SiM SiM SiM SiM NÃo NÃo
limitação de trabalhadores em cada turno: limitar a presença de trabalhadores em cada turno. dividir as equipes em dois ou três ou quatro turnos de 
jornada de trabalho. SiM SiM SiM SiM NÃo NÃo

Mobílias em salas de descanso: afastar as mobílias das salas de descanso. No caso das mobílias coletivas, deve-se manter o afastamento isolando assentos. SiM SiM SiM SiM SiM NÃo
auditórios: Manter a distância mínima segura entre as pessoas, alternando assentos, demarcando os lugares, que deverão permanecer vazios e, conside-
rando não somente o distanciamento lateral, mas também o distanciamento entre pessoas em diferentes fileiras. Demarcar o piso com fitas de sinalização, 
informando a distância mínima que deverá ser adotada.

SiM SiM SiM SiM SiM NÃo

redução de contato de clientes com caixas: Utilizar barreiras físicas transparentes ou ofertar face shield para proteção individual sobre as máscaras. SiM SiM SiM SiM SiM NÃo
Elevadores: Além da limitação de 50%, fazer a demarcação do piso, de forma que os clientes fiquem de frente para a parede do elevador, e não de frente 
um para o outro. SiM SiM SiM SiM SiM NÃo

contato físico: Não cumprimentar as pessoas com apertos de mãos, beijos e abraços. orientar os funcionários e clientes para evitarem o toque nos próprios 
olhos, boca e nariz. SiM SiM SiM SiM SiM SiM

Tosse e espirros: Promover uma boa higiene das mãos após espirros ou tosse. SiM SiM SiM SiM SiM SiM
alimentação: fornecer alimentos e água potável individualmente. disponibilizar pratos, talheres e copos, protegidos, do toque público, descartáveis. os 
bebedouros de pressão de utilização comum devem ser lacrados. SiM SiM SiM SiM SiM NÃo

compartilhamento objetos durante alimentação: Evitar o compartilhamento de saleiros, açucareiros, farinheiras e outros; SiM SiM SiM SiM SiM NÃo
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Higiene de mãos: lavar as mãos, com sabonete, com frequência, ou utilizar álcool 70%, por pelo menos 20 segundos, antes do início do trabalho ou após uso 
de banheiros, toque em dinheiro, manipulação de alimentos, manuseio de lixo, toque em objetos compartilhados e após receber encomendas externas. fazer 
o mesmo procedimento de higiene antes e após colocação de equipamentos de proteção individual (luvas, máscara, face shield e capote).

SiM SiM SiM SiM SiM SiM

Banho: lavar corpo e cabelos cuidadosamente, todos os dias (incluindo pelos faciais). SiM SiM SiM SiM SiM SiM
Barba, cabelos e unhas: recomenda-se diminuir a barba e manter os cabelos presos, bem como manter as unhas curtas. SiM SiM SiM SiM SiM NÃo
adereços: Evitar o uso de adereços (colares, pulseiras, relógios e similares). SiM SiM SiM SiM SiM NÃo
Uniformes e roupas: orientar os empregados e clientes para evitarem o contato entre uniformes e/ou roupas limpos, com sujos ou usados. SiM SiM SiM SiM SiM NÃo
roupas utilizadas no trabalho: ao chegar em casa, deve-se retirar e lavar as roupas utilizadas na jornada de trabalho. SiM SiM SiM SiM SiM SiM
Máscaras durante refeições: Trabalhadores ou clientes retirar as máscaras, nos salões ou refeitórios, apenas no momento da alimentação. SiM SiM SiM SiM SiM NÃo
Higiene de ambientes: recomenda-se limpeza frequente com álcool 70% ou substâncias sanitizantes das superfícies mais tocadas: equipamentos, compu-
tadores, elevadores, máquinas, corrimões e telefones. SiM SiM SiM SiM SiM SiM

descarte guimbas de cigarro: orientar descarte de guimbas de cigarro nas lixeiras. SiM SiM SiM SiM SiM SiM
disponibilização de álcool 70%: disponibilizar álcool 70% em todos os ambientes para uso de empregados e clientes. SiM SiM SiM SiM SiM SiM
compartilhamento de objetos: orientar os trabalhadores e clientes para não compartilhar objetos pessoais, tais como fones de ouvido, celulares, e instru-
mentos de trabalho, bem como devem realizar a adequada higienização dos mesmos. objetos fornecidos a clientes devem ser embalados individualmente. SiM SiM SiM SiM SiM SiM

Material compartilhado: realizar a higienização de todo o material compartilhado pelos clientes após toques físicos. SiM SiM SiM SiM SiM SiM
Serviços em ambientes de terceiros: a realização de vistorias e serviços ao cliente devem ser realizadas apenas quando inevitáveis. Nas visitas necessárias, 
os profissionais devem comunicar as diretrizes de segurança a serem seguidas conforme protocolos sanitário geral. SiM SiM SiM SiM NÃo NÃo

Máquinas de cartão: Envelopar máquinas de cartão com filme plástico e higienizá las após cada uso. SiM SiM SiM SiM NÃo NÃo
Meios de pagamentos: Priorizar o recebimento e pagamentos digitais, em substituição ao dinheiro, em papel ou moedas, nas transações financeiras. SiM SiM SiM SiM SiM SiM
assinaturas de documentos: Usar e solicitar, aos clientes, a adaptação aos meios digitais eletrônicos, em vez de papel, e alternativas gerais, ao método de 
assinatura física. SiM SiM SiM SiM NÃo NÃo

LiMPeZa e HiGieNiZaÇÃo de aMBieNtes BaNdeira
Preta

BaNdeira
VerMeLHa

BaNdeira
LaraNJa

BaNdeira
aMareLa

BaNdeira
Verde

BaNdeira
aZUL

Entradas e catracas: criar ponto de descontaminação na entrada do estabelecimento para limpeza de objetos pessoais. SiM SiM SiM SiM SiM NÃo

Ponto biométrico: Evitar o ponto biométrico. SiM SiM SiM SiM SiM NÃo

limpeza: reforçar os processos de limpeza e higienização de todos os ambientes e equipamentos, incluindo pisos, estações de trabalho, máquinas, mesas, 
cadeiras, computadores, ao início e término de cada turno de trabalho. Intensificar a limpeza de áreas comuns e de grande circulação de pessoas durante 
o período de funcionamento.

SiM SiM SiM SiM SiM SiM

Banheiros: os sanitários devem estar limpos e sempre conter água, sabão e papel toalha descartável para cuidados de higiene de mãos. SiM SiM SiM SiM SiM SiM

Periodicidade de higienização de banheiros: Higienizar os banheiros, vestiários e lavatórios antes da abertura, após o fechamento e, no mínimo, a cada 
três horas. SiM SiM SiM SiM SiM SiM

acesso a banheiros e vestiários: controle de taxa de ocupação de banheiros e vestiários. 25% 25% 50% 50% 75% 100%

Higienização da lixeira e descarte de lixo: Efetuar a higienização de lixeiras e o descarte do lixo frequente e separar o lixo com potencial risco de contaminação 
(EPi’s, luvas, máscaras, etc.) e descartá-lo de forma que não ofereça riscos de contaminação e em local isolado. SiM SiM SiM SiM SiM SiM

lixeiras: disponibilizar lixeiras com tampa com dispositivo que permita a abertura e fechamento sem o uso das mãos (pedal ou outro tipo de dispositivo, 
como acionamento automático). SiM SiM SiM SiM SiM SiM

descarte de talheres, pratos e copos descartáveis após refeições: descartar talheres, copos e pratos descartáveis cuidadosamente após refeições. SiM SiM SiM SiM SiM SiM

Descarte de máscara: indicar a funcionários e clientes os locais específicos para descarte de máscaras, bem como divulgar instruções de como colocá-las e 
retirá-las com segurança. SiM SiM SiM SiM SiM SiM

cuspir: Evitar cuspir nos ambientes de uso comuns, exceto nos sanitários. SiM SiM SiM SiM SiM SiM

Tapetes e carpetes: retirar, caso possível, os tapetes dos ambientes internos de trabalho para facilitar a higienização. reforçar a higienização de carpetes. SiM SiM SiM SiM SiM NÃo

alimentos no ambiente de trabalho: Proibir manuseio e ingestão de alimentos no local de trabalho. SiM SiM SiM SiM SiM NÃo

Equipe de preparação de alimentos: Promover higiene mais estrita entre a equipe de preparação de alimentos (refeitório) e seus contatos próximos. SiM SiM SiM SiM SiM SiM

Ambientes infectados: Em caso de confirmação de caso de Covid-19, deve se isolar o ambiente no qual a pessoa infectada transitou até higienização 
completa. SiM SiM SiM SiM SiM SiM

coMUNicaÇÃo BaNdeira
Preta

BaNdeira
VerMeLHa

BaNdeira
LaraNJa

BaNdeira
aMareLa

BaNdeira
Verde

BaNdeira
aZUL

Disseminação de processos de treinamento preventivo: Definir os processos e protocolos de segurança com comunicação aos clientes. SiM SiM SiM SiM SiM SiM

cartazes e folders: avisos e pôsteres ao redor do local de trabalho para lembrar trabalhadores e outras pessoas dos riscos do covid-19 e das medidas 
necessárias para cessar a disseminação. SiM SiM SiM SiM SiM SiM

comunicação e disseminação de informação: disponibilizar nos canais virtuais de comunicação das empresas orientações preventivas sobre o covid-19. SiM SiM SiM SiM SiM SiM

Comunicação de casos confirmados ou suspeitos: Comunicar aos ambulatórios de saúde (empresarial) e setor de recursos humanos sobre casos suspeitos 
ou confirmados de COVID 19 . Deve-se informar empregados da mesma área/equipe e clientes, que tiveram contato próximo com as situações descritas 
suspeitas de infecção pelo coVid-19.

SiM SiM SiM SiM SiM SiM

Comunicação com órgãos competentes: Estabelecer comunicação eficiente com o público e os órgãos competentes sobre informações, medidas e ações 
desenvolvidas para garantir a segurança dos clientes e funcionários, bem como a ocorrência de trabalhadores confirmados ou suspeitos de Covid-19. SiM SiM SiM SiM SiM SiM

Empresas parceiras: Comunicar empresas parceiras sobre contatos durante prestação de serviços com trabalhadores afastados devido suspeita ou confir-
mação de covid-19. SiM SiM SiM SiM SiM SiM

Embalagens de fornecedores: retirar as embalagens do fornecedor e realizar o descarte adequado antes de armazenar os produtos. SiM SiM SiM SiM SiM SiM
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aNeXo iV
Lista de atiVidades esseNciais

1. assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
2. assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabi-
lidade;
3. atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guar-
da e a custódia de presos;
4. atividades de defesa nacional e de defesa civil;
5. trânsito e transporte internacional de passageiros;
6. telecomunicações e internet; serviço de call center;
7. captação, tratamento e distribuição de água
8. captação e tratamento de esgoto e lixo;
9. geração, transmissão, distribuição e manutenção de energia elétrica e 
de gás, incluindo o fornecimento de suprimentos e os serviços correla-
tos necessários ao funcionamento dos sistemas de geração, transmissão 
e distribuição de energia, bem como as respectivas obras de engenharia 
relacionadas a essas atividades;
10. iluminação pública;
11. produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presen-
cialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, hi-
giene, alimentos e bebidas;
12. serviços funerários;
13. guarda, uso e controle de substâncias, materiais e equipamentos com 
elementos tóxicos, inflamáveis, radioativos ou de alto risco, definidos pelo 
ordenamento jurídico brasileiro, em atendimento aos requisitos de segurança 
sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios
14. vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
15. prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença 
dos animais;
16. inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;
17. vigilância agropecuária internacional;
18. controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre;
19. compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas 
bancários eletrônicos e outros serviços não presenciais de instituições fi-
nanceiras;
20. serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas 
instituições supervisionadas pelo Banco central do Brasil
21. serviços postais;
22. transporte e entrega de cargas em geral;
23. serviços de transporte, armazenamento, entrega e logística de cargas 
em geral;              
24. serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de 
dados (data center) para suporte de outras atividades previstas neste anexo;
25. fiscalização tributária e aduaneira;
26. fiscalização tributária e aduaneira federal;
27. transporte de numerário;
28. produção e distribuição de numerário à população e manutenção da 
infraestrutura tecnológica do Sistema financeiro Nacional e do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro;                  
29. fiscalização ambiental;
30. produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados;
31. monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco 
à segurança;
32. levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da 
segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e 
de cheias e inundações;
33. mercado de capitais e seguros;
34. cuidados com animais em cativeiro, bem como, cuidados veterinários e 
fornecimento de alimentação para animais domésticos;
35. atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem 
em andamento e às urgentes, inclusive serviços de contabilidade;
36. atividades médico-periciais inadiáveis;
37. fiscalização do trabalho;                 
38. atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relaciona-
das com a pandemia da coVid-19;
39. atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e con-
sultoria jurídicas exercidas pelas advocacias públicas e privadas, relacio-
nadas à prestação regular e tempestiva dos serviços públicos, bem como 
nas demais questões urgentes, e os serviços de cartórios extrajudiciais em 
regime de plantão;
40. unidades lotéricas, somente quanto às atividades relativas às demais 
listadas neste anexo;
41. serviços de comercialização, reparo e manutenção de partes e peças 
novas e usadas e de pneumáticos novos e remoldados, somente quanto às 
atividades relativas às demais listadas neste anexo;
42. serviços de radiodifusão de sons e imagens e da imprensa em geral;
43. atividades de desenvolvimento de produtos e serviços, incluídas aque-
las realizadas por meio de start-ups, somente quanto às atividades relati-
vas às demais listadas neste anexo;
44. atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de ali-
mentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e as-
sistência técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a 
assegurar o transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga 
em rodovias e estradas;

45. atividades de processamento do benefício do seguro-desemprego e de 
outros benefícios relacionados, por meio de atendimento presencial ou ele-
trônico, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde e dos órgãos 
responsáveis pela segurança e pela saúde do trabalho;
46. atividade de locação de veículos, somente quanto às atividades relati-
vas às demais listadas neste anexo.
47. atividades de produção, distribuição, comercialização, manutenção, reposi-
ção, assistência técnica, monitoramento e inspeção de equipamentos de infraes-
trutura, instalações, máquinas e equipamentos em geral, incluídos elevadores, 
escadas rolantes e equipamentos de refrigeração e climatização, somente para 
serviços consideráveis inadiáveis;                 
48. atividades de produção, exportação, importação e transporte de insu-
mos e produtos químicos, petroquímicos, plásticos em geral e embalagens 
de fibras naturais;
49. atividades cujo processo produtivo não possa ser interrompido sob 
pena de dano irreparável das instalações e dos equipamentos, tais como 
o processo siderúrgico e as cadeias de produção do alumínio, da cerâmica 
e do vidro
50. atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, esco-
amento e suprimento de bens minerais;
51. atividades de atendimento ao público em agências bancárias, coopera-
tivas de crédito ou estabelecimentos congêneres, referentes aos programas 
governamentais ou privados destinados a mitigar as consequências econômi-
cas da emergência de saúde pública de que trata a lei nº 13.979, de 2020;
52. produção, transporte e distribuição de gás natural;
53. indústrias químicas e petroquímicas de matérias-primas ou produtos 
de saúde, higiene, alimentos e bebidas;
54. obras de engenharia, exclusivamente, de infraestrutura ou para aten-
der situações emergenciais, calamitosas ou na área de saúde;
55. cartórios de registro civil das Pessoas Naturais;
56. comercialização de materiais de construção;
57. atividades do Poder público municipal, estadual e federal;
58. Serviços domésticos, prestados a empregador que atue em atividade/
serviço essencial, na forma do decreto, desde que destinado ao cuidado de 
criança, idoso, pessoa enferma ou incapaz, ou quando o empregador for ido-
so, pessoa enferma ou incapaz, devendo tal circunstância constar em declara-
ção a ser emitida pelo contratante, acompanhada da cTPS quando for o caso;
59. Produção, distribuição, comercialização e entrega de produção de ali-
mentos agropecuário, agroindustrial, agropastoril e as atividades correla-
tas necessárias ao seu regular funcionamento;
60. funcionamento de aeroportos e dos serviços inerentes ao transporte 
de passageiros, cargas e malas postais;
61. Serviço de transporte de passageiros, público ou privado, para auxiliar 
no atendimento das atividades/serviços essenciais;
62. Serviços de hospedagem, com consumo de refeições pelos hóspedes 
exclusivamente nos quartos;
63. Serviços de lavandeira para atender atividades/serviços essenciais;
64. Produção, distribuição, comercialização e entrega de produção de ma-
deira e produtos florestais;
65. Transporte coletivo interestadual e intermunicipal de passageiros, ter-
restre, marítimo e fluvial; e,
66. funcionários que prestam serviço em condôminos, entre eles, porteiro, 
zelador, vigia, auxiliar, faxineiro.

aNeXo V
Lista de setores teMÁticos – ProtocoLo esPecÍFico

 (www.covid-19.pa.gov.br)
1. Espaços de visitação Pública (museus e outros pontos turísticos) – aber-
to para bandeira laranja;
2. atividades imobiliárias – aberto para bandeira vermelha;
3. concessionárias – aberto para bandeira vermelha;
4. Escritórios – aberto para bandeira vermelha;
5. restaurantes e similares – aberto para bandeira vermelha;
6. comércio de rua – aberto para bandeira vermelha;
7. Shopping center – aberto para bandeira vermelha;
8. Salão de beleza, barbearias e afins – Aberto para bandeira vermelha;
9. academia – aberto para bandeira vermelha;
10. Teatro e cinema – aberto para bandeira laranja;
11. Eventos com aglomeração – fechado;
12. indústria – aberto para bandeira vermelha;
13. construção civil – aberto para bandeira vermelha;
14. Educação – aberto para bandeira vermelha;
15. igreja – aberto para bandeira vermelha;
16. Turismo – aberto para bandeira vermelha;
17. Transporte coletivo interestadual e intermunicipal de passageiros, ter-
restre, marítimo e fluvial – Aberto para todas as bandeiras; e,
18. Bares e similares – aberto para bandeira laranja.

aNeXo Vi - reVoGado
Protocolo: 689124
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errata
o decreto Nº 1.697, de 2 de JULHo de 2021, publicado no diá-
rio Oficial do Estado nº 34.627, de 5 de julho de 2021, página 4, 
coluna 1:
onde se lê: “art. 16-E. (...) na forma do resultado do Edital nº 002/2020 
- SEMEAR, publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.276, de 09 de julho 
de 2020”.
leia-se: “art. 16-E. (...) na forma dos resultados do Edital nº 002/2020 
- SEMEAR, publicados nos Diários Oficiais do Estado nº 34.276, de 09 de 
julho de 2020, e 34.302, de 06 de agosto de 2020, receptivamente”.

Protocolo: 689119

d e c r e t o Nº 1764, de 30 de JULHo de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor da fundação 
ParáPaz, crédito especial no valor de r$ 3.700.000,00 para atender à pro-
gramação constante nesse decreto.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V da constituição Estadual, combinando com o 
art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autoriza-
ção contida no art. 1º da lei nº 9.236, de 25 de março de 2021, referente 
à ação orçamentária coVidPará.
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
da fundação ParáPaz, órgão da administração Pública Estadual, crédito 
especial no valor de r$ 3.700.000,00 (Três Milhões e Setecentos Mil reais), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

362011412215087683 - fundação ParáPaz 0101 339030 3.700.000,00

ToTal 3.700.000,00

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

141012060814918705 - SEdaP 0101 449052 600.000,00

141012060814918710 - SEdaP 0101 339030 411.080,00

141012060814918710 - SEdaP 0101 449052 28.263,00

151011339115037591 - SEcUlT 0101 449051 250.000,00

151011339215038425 - SEcUlT 0101 339030 793.000,00

151011339215038841 - SEcUlT 0101 339030 7.000,00

181011442215008211 - SEJUdH 0101 339030 60.657,00

431010824315058955 - SEaSTEr 0101 339039 400.000,00

431010824415058396 - SEaSTEr 0101 339036 600.000,00

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 550.000,00

ToTal 3.700.000,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 30 de julho 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 1770, 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$ 2.315.586,99 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$ 2.315.586,99 (dois Milhões, Tre-
zentos e Quinze Mil, Quinhentos e oitenta e Seis reais e Noventa e Nove 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

081012712212978338 - SEEl 0101 339039 44.240,34

081012712615088238 - SEEl 0101 339040 10.000,00

081012713115088233 - SEEl 0101 339139 3.249,40

081012781114998794 - SEEl 0101 339037 26.749,25

362011442215008815 - fundação ParáPaz 0101 335041 800.000,00

362011442215008815 - fundação ParáPaz 0101 449052 60.085,00

901011030115078874 - fES 0101 334181 1.100.000,00

911010433115088886 - SEPlad 0101 339039 271.263,00

ToTal 2.315.586,99

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

081012712615088238 - SEEl 0101 449040 13.249,40

081012781214998317 - SEEl 0101 339030 44.240,34

081012781214998317 - SEEl 0101 339033 26.749,25

151011339215038841 - SEcUlT 0101 339030 20.000,00

181011442215008211 - SEJUdH 0101 339030 28.343,00

181011442215008211 - SEJUdH 0101 339039 277.623,35

181011442215008799 - SEJUdH 0101 339030 48.409,99

181011442215008809 - SEJUdH 0101 339030 200.000,00

181011442215008814 - SEJUdH 0101 339030 400.000,00

181011442215008820 - SEJUdH 0101 339039 156.971,66

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 1.100.000,00

ToTal 2.315.586,99

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: 689122

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº. 1.224/2021-ccG de 5 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo no. 2021/851479, 
r E S o l V E:
autorizar HENdErSoN lira PiNTo, Secretário regional de Governo do Bai-
xo amazonas, a viajar no trecho Santarém/Belém/Santarém, no período 
de 10 a 13 de agosto de 2021 a fim de cumprir agenda institucional, con-
cedendo para tanto, 3 e ½ (três e meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.225/2021-ccG de 5 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
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coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/755321,
r E S o l V E:
exonerar cHriSTiaN WaNZEllEr coUTo da rocHa do cargo em comissão 
de integrantes de comissão Permanente de Pad, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Polícia civil, a contar de 1º de julho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.226/2021-ccG de 5 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
coNSidEraNdo  os termos do Processo nº. 2021/842160,
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, rENaTo aUGUSTo SoarES rodriGUES do cargo 
em comissão de Gerente, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secre-
taria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, a contar de 19 de 
julho de 2021.
ii. nomear caTariNa dE SoUSa SaNcHES  para exercer o cargo em comis-
são de Gerente, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade, a contar de 19 de julho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.227/2021-ccG de 5 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021//839078,
r E S o l V E:
i. exonerar dENNiS alEXaNdrE WaNdErlEY coElHo ViaNNa do cargo 
em comissão de coordenador do Núcleo Jurídico, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Em-
prego e renda, a contar de 1º de agosto de 2021.
ii. nomear lUiZa roSa MESQUiTa para exercer o cargo em comissão de 
coordenador do Núcleo Jurídico, código GEP-daS-011.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, a 
contar de 1º de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

errata da Portaria Nº. 1.171/2021-ccG, datada de 27 de 
JULHo de 2021, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado Nº. 
34.652, de 28 de JULHo de 2021.
onde se lê: “(...) nos dias 4 e 5 de agosto de 2021, (...)”.
Leia-se: “(...) no período de 3 a 6 de agosto de 2021, (...)”.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata do iteM ii, da Portaria Nº. 961/2021-ccG, de 8 de 
JUNHo de 2021, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado Nº. 
34.606, de 9 de JUNHo de 2021.
onde se lê: “ii. nomear adriaNa do Socorro GoMES SoUZa (...)”
Leia-se: “ii. nomear adriaNa do Socorro dE SoUZa GoMES (...)”
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

errata da Portaria Nº. 1.193/2021-ccG, de 29 de JULHo de 
2021, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado Nº. 34.655, de 
30 de JULHo de 2021.
onde se lê: “(...)Gerente de administrativo de Unidade Prisional (...)”
Leia-se: “(...)Gerente de Segurança de Unidade Prisional (...)”
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Protocolo: 689120

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 646/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo n° 2021/853023, de 5 de agosto de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor a abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caNaÃ doS caraJáS/Pa, no período de 05 a 08/08/2021.

Servidor objetivo
lEo VarGaS dorNEllES, cPf 301.194.482-20, matrícula fun-

cional n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, 
lotado na diretoria do cerimonial.

realizar precursora e execução da agenda Pública do 
Governo do Estado, no referido município.

ii- conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 647/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/852956 de 5 de agosto de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de SaNTarÉM/Pa, no período de 05 a 07/08/2021.

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

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

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 689081

diÁria
.

Portaria N° 636/2021 – crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 

10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e

coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 

de janeiro de 1994; e

coNSidEraNdo o processo n° 2021/835963 de 02 agosto de 2021;

CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Trabalho.

rESolVE:

caNcElar 4.½ (quatro e meia) diárias, do período de 09 a 13/08/2021, 

concedida através da  Portaria nº 624/2021 - crG, de 03/08/2021, publi-
cada no doE nº 34.658, de 04/08/2021, que autorizou o deslocamento e 
diária ao servidor JarliElSoN SaNToS da coSTa, matrícula funcional nº 
5945810/1, cargo assessor Especial i, lotado no centro regional de Go-
verno do Baixo amazonas.

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 4 de agosto de 2021.

lUciaNa BiTENcoUrT SoarES

coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 688656
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Portaria Nº 637/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/848145, de 4 de agosto de 2021;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM/BElÉM/ SaNTarÉM/Pa, no período de 11 a 13/08/2021.

Servidor objetivo
MarÍlia dUarTE SilVa, matrícula funcional nº 57209420/1, 

cPf 689.202.292-87, cargo Técnico de enfermagem,  lotada no 
centro regional de Governo do Baixo amazonas.

 

cumprir agenda institucional, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 638/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/847922, de 4 de agosto de 2021;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM/BElEM/SaNTarÉM/Pa, no período de 11 a 13/08/2021.

Servidor objetivo
TaliTa cUNHa dE faria liBEral, cPf: 512.545.812-00, matrí-
cula funcional nº 5945811/ 1, cargo assessor Especial ii, lotada 

no centro regional de Governo do Baixo amazonas.
cumprir agenda institucional, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 639/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/833020, de 2 de agosto de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de iNHaNGaPi/Pa, no período de 02 a 03/08/2021.

Servidor objetivo

MaUro SErGio fErrEira dE SoUZa, cPf 155.177.722-34, ma-
trícula funcional nº 7003584/1, ocupante do cargo de assistente 

operacional ii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico ao servidor do cerimonial, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 640/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/843193, de 3 de agosto de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de ParaUaPEBaS/Pa, no período de 04 a 07/08/2021.

Servidor objetivo

lUiZ oTaVio PirES da PENHa, matrícula funcional nº 5424216/ 
3, cPf 104.757.882-49, ocupante do cargo de assistente opera-

cional ii, lotação na coordenadoria de Transporte.

dar apoio logístico a servidora da diretoria do cerimo-
nial, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 642/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo n° 2021/846728, de 4 de agosto de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora a abaixo relacionada a se deslocar para o municí-
pio de caNaÃ doS caraJáS/Pa, no período de 04 a 08/08/2021.

colaborador objetivo
GlaYcE KariNa SilVa E SilVa, cPf nº 681.141.842-72, 

matricula funcional nº 5960512/1, cargo assessor do cerimonial, 
lotada na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 643/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/845374, de 4 de agosto de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municí-
pios de caNaÃ doS caraJáS, SÃo Joao do araGUaia E GoiaNESia do 
Pará/Pa, no período de 05 a 10/08/2021.

Servidor objetivo
MaUro SErGio fErrEira dE SoUZa, cPf 155.177.722-34, ma-
trícula funcional nº 7003584/1, ocupante do cargo de assistente 

operacional ii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico ao servidor da aSTEc, nos referi-
dos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 5.½ (cinco e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 688836
Portaria Nº 644/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/847085, de 4 de agosto de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para a cidade de 
BraSÍlia/df, no período de 03 a 05/08/2021.

Servidor objetivo
carloS alVES dE MENdoNca, cPf 392.923.471-87, matrícula 
funcional nº 5946816/ 2, assessor, lotado na diretoria de Gestão 

de logística.
a  serviço do Governo do Estado, na referida cidade.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 5 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 688907

.

.

FÉrias
.

Portaria N°. 633/2021-crG, de 04 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. 2021/844743, de 04/08/2021;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 02/08/2021, o gozo 
de férias da servidora aNa rEGo caSTro, id. funcional nº. 57214014/1, 
concedido por meio da Portaria nº. 378/2021-crG, publicada no doE Nº. 
34.607, de 10/06/2021, para gozo oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 04 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N°. 634/2021-crG, de 04 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,
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coNSidEraNdo o Processo Nº. 2021/844192, de 04/08/2021;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 09/08/2021, o gozo 
de férias da servidora roBErTa SilVEira aZEVEdo XaViEr, id. funcional 
nº. 54196987/6, concedido por meio da Portaria nº. 378/2021-crG, publi-
cada no doE Nº. 34.607, de 10/06/2021, para gozo oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 04 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 689014

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

Portaria
.

Portaria Nº 072/2021 – cMG, de 05 de aGosto de 2021.
o SUBcHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso 
de suas atribuições legais, e
considerando as informações constantes na PorTaria Nº 064/2021, 
publicada no Diário Oficial nº 34.635, de 12/07/2021 e na PORTARIA Nº 
070/2021, publicada no Diário Oficial nº 34.657, de 03/08/2021;
rESolVE:
i - EXclUir o servidor agostinho Monteiro Junior, Mf nº 5946485/2, as-
sessor de Segurança Especial, das Portarias nº 020, 021 e 022/2021 – 
cMG, que o designa respectivamente, na comissão Permanente de licita-
ção, comissão de cotação Eletrônica e de sua função de Pregoeiro membro 
responsável pelos trabalhos relativos à modalidade de licitação Pregão 
Eletrônico, no período de 05/08 a 04/09/2021.
ii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 05 de agosto de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, dE 05 dE aGoSTo dE 2021.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES - cEl QoPM rG 13827
Subchefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 688995

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 689/2021 – 
di/cMG, de 05 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); Servidor: cB PM Bruno david da Silva rocha, Mf nº 
57232737/2; ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa ro-
drigues;

Protocolo: 688841
eXtrato de Portaria Nº 690/2021 – 

di/cMG, de 05 de aGosto de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 19 a 26/07/2021; Quantidade de di-
árias: 7,0 (alimentação) 7,0 (pousada); Servidor: 3º SGT BM Jesiel dias 
Silva, Mf nº 54184993/2; ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau 
corrêa rodrigues

Protocolo: 688842

.

.

Vice-GoVerNadoria do estado

.

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 100/2021-GVG  de 05 de aGosto de 2021.
o diretor Geral da Vice-Governadoria do Estado, no uso de suas atribuições 
que lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 001/2019-GVG, de 18 
de janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o art. 74 e 75, lei 5.810 de 24 de Janeiro de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 dias de férias regulamentares ao servidor desta Vice-Go-
vernadoria, conforme abaixo relacionado:

NoME EXErcÍcio PErÍodo dE GoZo
luiz octávio Souza Trindade 16.03.2020 a 15.03.2021 01/09/2021 a 30/09/2021

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE
carlos alberto da Silva alcântara
diretor Geral

Protocolo: 688837

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 372/2021-PGe.G., de 05 de agosto de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
aUToriZar, a servidora Brunna Valescka de carvalho Silva, id. funcional 
nº 57175437/3, a se afastar de suas funções no período de 10.08 a 
27.08.2021, para gozo de residual de férias interrompida pela PorTaria 
Nº 04/2021-PGE.G., de 05.01.2021, devendo responder pelo cargo em 
comissão de Gerente de licitações e contratos, a servidora, cristhiane 
lene Santos de lima, id. funcional nº 57194179/2.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 688799
Portaria Nº 373/2021-PGe.G., de 05 de agosto de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
aUToriZar, a Procuradora do Estado, fernanda Jorge Sequeira rodrigues, 
id. funcional nº 55589643/1, a se afastar de suas funções no período de 
09.08 a 27.08.2021 para gozo de residual de férias interrompida pela 
PorTaria Nº 411/2020-PGE.G., de 28.09.2020.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 688789

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 374/2021-PGe.G., de 05 de agosto de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
dESiGNar, a servidora, Sandra Maria Silva ferreira, id. funcional nº 
5433452/3, para responder pelo  cargo de Gerente de Execução orça-
mentária e financeira, por motivo de férias da titular, carolina Nascimen-
to Martins Pereira, id. funcional nº 5920148/2,  no período de 08.09 a 
07.10.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 688804
Portaria Nº 375/2021-PGe.G., de 05 de agosto de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
dESiGNar, a Procuradora do Estado, carolina ormanes Massoud, id. fun-
cional nº 5858909/1, para responder pelo cargo de coordenador do Nú-
cleo Jurídico, por motivo do afastamento da titular, anete Marques Penna 
de carvalho, identidade funcional nº 5757720/2, no período de 31.08 a 
17.09.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 688976

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

QUarto terMo aditiVo ao coNtrato N.º 018/2017- PGe
Quarto termo aditivo ao contrato nº 018/2017-PGe
objeto: prorrogação da vigência do contrato nº 018/2017-PGE
Vigência: 08/08/2021 à 08/08/2022
data da assinatura: 04/08/2021.
dotação orçamentária: UG: 25101, funcional Programática: 
25101.03.126.1508.8238, Elemento de despesa: 339040 e fonte de re-
cursos: 0101.
contratado: arMaNdo MiTSUaKi NaKaMarU
cNPJ/Mf nº 83.898.957/0001-24
Endereço:  Praça Magalhães, nº 140, apartamento 1201, bairro reduto, 
cEP 66.053-140, Belém-Pa
ordenador: ricardo NaSSEr SEfEr – Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 688680

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2021 - PGe/Pa
objeto: o objeto da presente licitação é a aquisição de materiais elétricos 
e eletrônicos para manutenção e reparo dos prédios da PGE, assim como 
as regionais de Marabá, Santarém e Setorial Brasília, com o objetivo de 
propiciar o adequado funcionamento da parte elétrica do Órgão.
data de abertura: 18/08/2021
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Horário: 09:00 horas (horário de Brasília)
local: www.gov.br/compras/pt-br
dotação orçamentária: funcional Programática: 25101.03.122.1297.8338, 
Elementos de despesas: 339030, fonte: 0101.
ordenador responsável: ricardo Nasser Sefer
disponibilidade do edital: www.gov.br/compras/pt-br; www.compraspara.
pa.gov.br; www.pge.pa.gov.br e, na rua dos Tamoios, n° 1671, Bairro Ba-
tista campos, Belém/Pa, cep: 66.025-540.
responsável do certame: roberta ferreira da Silva.

Protocolo: 688674

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 376/2021-PGe.G., de 05 de agosto de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
TraNSfErir, o gozo de férias referente ao período aquisitivo 2020/2021, 
da servidora, Katia Maria Bezerra cavalcante, identidade funcional nº 
2010038/1, concedida pela PorTaria Nº 364/2021-PGE.G., de 29.07.2021, 
para o período de 22.09 a 21.10.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 689002

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

errata
.

errata
Na PUBLicaÇÃo da Port 048/2021-GaB seac, No doe N° 34.581 
de 12/05/2021...
oNde se LÊ: “...no período de 17/05/2021 a 21/05/2021....”
Leia-se: “...no período de 07/06/2021 a 11/06/2021....”

Protocolo: 688751
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 162 de 05 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.e ainda,
rESolVE:
i- dESiGNar membros para compor a comissão de análise, avaliação 
e acompanhamento das Emendas e demandas Parlamentares a contar de 
05/08/2021.
JHoN KEVEN caValcaNTE caMPoS - Matrícula: 5948814/ 2
roBSoN dE caSTro SilVa - Matrícula: 57213878/ 2,
PaTrÍcia dE liMa fErrEira - Matrícula: 55588559/1,
ii- dESiGNar JHoN KEVEN caValcaNTE caMPoS, como Presidente 
da comissão de análise, avaliação e acompanhamento das Emendas e de-
mandas Parlamentares.
iii – revogam-se às disposições em contrário, em especial a PorTaria Nº 
134 de 06 de Julho de 2021
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 688951

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 161 de 05 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 01 
de janeiro de 2015
dESiGNa o GESTor dE ParcEria e seu suplente, conforme previsto na 
lei 13.019/2014 e alterações..
Nº do TErMo dE colaBoraÇÃo: 010.2021- iNSTiTUTo dE EdUcaÇÃo 
ProfiSSioNal E aSSiSTÊNcia Social MiGUEl cHaMoN-iMc, cNPJ: 
04.924.237/0001-10
oBJETo: o presente Termo de fomento tem por objeto a aquisição de 
materiais esportivos para execução do projeto “Esporte  e cidadania por 
Todo Pará”, visando proporcionar a qualidade de vida, a integração e a 
disseminação da cultura de paz por meio do incentivo às práticas esporti-

vas de característica amador e possibilitar a distribuição de kits esportivos 
(calção, camisas,meias e bolas) como estímulo à praticas esportivas e em-
poderamento de pessoas em situação de vulnerabilidade social de todo o 
Estado do Pará, a partir do repasse de valores para a execução da parceria
daTa dE iNÍcio da dESiGNaÇÃo: 05/08/2021
TiTUlar GESTor da ParcEria: Patrícia de lima ferreira, identidade fun-
cional: 55588559, assessora operacional.
SUPlENTE do GESTor da ParcEria: robson de castro Silva, coordena-
dor, identidade funcional: 57213878.
GaBiNETE do PrESidENTE, 05 dE aGoSTo dE 2021.
 alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 688990

FÉrias
.

Portaria Nº 160 de 05 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 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994.
coNcEdEr, aos servidores abaixo relacionados, 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares, a serem gozadas no mês de SETEMBro/2021.

NoME idENTidadE 
fUNcioNal carGo PErÍodo aQUi-

SiTiVo GoZo

GErUZa dE JESUS liMa MoTa
 

5953810/1
 

TÉcNico EM GESTÃo 
Social (PEdaGoGia) 15/01/2020 01/09/2021 a 

30/09/2021

faTiMa caroliNa SoUZa aBrEU
 

5953761/ 1
 

TÉcNico EM GESTÃo 
Social (SErViÇo 

Social)
15/01/2020 01/09/2021 a 

30/09/2021

JESSica frEirE riBEiro
 5953812/ 1

aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

 
20/01/2020 01/09/2021 a 

30/09/2021

JoSE carloS PErEira ViaNa 5947153/ 1 SEcrETario dE di-
rEToria

19/02/2019 01/09/2021 a 
30/09/2021

KElaNia araUJo E SilVa 5953764/ 1 ENfErMEiro
 15/01/2020 01/09/2021 a 

30/09/2021

Maria VaNda dE JESUS loPES 5953744/ 1

TÉcNico EM GESTÃo 
Social (SErViÇo 

Social)
 

15/01/2020 01/09/2021 a 
30/09/2021

NElMa PaNToJa aNdradE 5904906/ 3 TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM 03/02/2020 01/09/2021 a 

30/09/2021

oScar PiMENTEl raiol
 5947149/ 1 SEcrETario dE di-

rEToria
19/02/2019 01/09/2021 a 

30/09/2021

raiNa ariaNE PiMENTa da SilVa 5910586/ 2
TÉcNico EM GESTÃo 

Social (SErViÇo 
Social)

15/01/2020 01/09/2021 a 
30/09/2021

rariZa SoarES dE liMa
 5949041/ 1 coordENador dE 

NÚclEo rEGioNal 28/06/2019 01/09/2021 a 
30/09/2021

rEGiaNE dE SoUZa SaNToS 5953806/ 1 TÉcNico EM GESTÃo 
Social (PEdaGoGia) 15/01/2020 01/09/2021 a 

30/09/2021

riTa MElo da SilVa PaNToJa
 5946530/ 2 coordENador dE 

NÚclEo rEGioNal 19/02/2019 01/09/2021 a 
30/09/2021

SaMaNTHa raiSSa cUNHa da 
SilVa 5929406/ 2 ProfESSor dE arTES 20/01/2020 01/09/2021 a 

30/09/2021

Sara PiNHEiro da SilVa
 5953707/ 1

aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

 
15/01/2020 01/09/2021 a 

30/09/2021

SiMoNE daS GraÇaS ViEira dE 
MENdoNÇa

 
5953705/ 1

aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

 
15/01/2020 01/09/2021 a 

30/09/2021

Socorro NaZarE SaNToS 
PErEira

 
5946809/ 1

coordENador dE 
NÚclEo dE PoliTicaS 

SociaiS
 

19/02/2019 01/09/2021 a 
30/09/2021

THaTiaNE coElHo liMa
 5946709/ 1

coordENador dE 
NÚclEo dE PoliTicaS 

SociaiS
 

19/02/2019 01/09/2021 a 
30/09/2021

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 688810
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oUtras MatÉrias
.

terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada (ted) Nº 01, 
de 04 de aGosto de 2021.

1 – ideNtiFicaÇÃo
1.1 - Título do Projeto: ProTEÇÃo/ aBriGaMENTo E GEraÇÃo dE EMPrE-
ENdEdoriSMo EcoNÔMico Para a PoPUlaÇÃo EM SiTUaÇÃo dE rUa E 
EM SiTUaÇÃo dE SUB-Moradia.
1.2 – Objetivo Objetivo é firmar parceria entre a Secretaria Estratégica de 
articulação e cidadania SEac e a fundação ParáPaz para dispêndio dos 
valores recebidos a título de doação da open Society foundation e executar 
as atividades firmadas na “Proposta de Doação”, assim como no desen-
volvimento de objetivos da fundação internacional em áreas sociais para 
atendimento de populações em estado de vulnerabilidade social, sendo, no 
presente caso, para construção da comunidade produtiva sustentável para 
pessoas em situação de rua e sub-moradia
• - UG/GESTÃO- CONCEDENTE E UG/GESTÃO-RECEBEDORA
• UG/Gestão Repassadora: FUNDAÇÃO PARÁPAZ
• CNPJ: 21.648.632/0001-36
Endereço: av. João Paulo ii, nº 632, Bairro do Marco, Belém-Pa, cEP 66095-492
Nome do responsável: Sr. alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
cPf: 373.690.912-87
cargo/função: Presidente da fundação Parápaz
• – UG/Gestão Recebedora 760101 – SECRETARIA ESTRATEGICA DE ESTA-
do dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia
cNPJ: 37.205.760/0001-45
Endereço: Endereço: aVENida dr. frEiTaS Nº 2531 cEP: 66087-812
Nome do responsável: ricardo BriSolla BalESTrEri
cPf: 354.472.810-91 rG/Órgão expedidor: 7100101 –SSP/rS
cargo/função: SEcrETario dE ESTado dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia
• - JUSTIFICATIVA (Motivação/Clientela/das Obrigações das Partes)
i - integra este termo, independentemente de transcrição, o Plano de Tra-
balho e o Termo de referência, cujos dados ali contidos acatam os par-
ticipes e se comprometem em cumprir, sujeitando-se às normas da lei 
complementar nº 101/2000, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no que 
couber, lei nº 4.320/1964, lei nº 10.520/2002, decreto nº 93.872/1986 
e o de nº 6.170, de 25 de julho de 2007, Portaria interministerial no 507, 
de 24 de novembro de 2011, Portaria conjunta MP/Mf/cGU nº 8, de 7 de 
novembro de 2012, bem como o disposto na lei ordinária nº 9.292, de 19 
de julho de 2021;
ii - constituem obrigações da coNcEdENTE:
a) efetuar a transferência dos recursos financeiros previstos para a exe-
cução deste Termo, na forma estabelecida no cronograma de desembolso 
constante do Plano de Trabalho;
b) orientar, supervisionar e cooperar com a implantação das ações objeto 
deste Termo;
c) acompanhar as atividades de execução, avaliando os seus resultados e 
reflexos;
d) analisar o relatório de cumprimento do objeto do presente Termo.
iii - constituem obrigações da ProPoNENTE:
a) solicitar ao gestor do projeto senha e login do SiMEc;
b) solicitar à UG concedente senha e login do SiGEfWEB, no caso de recursos;
c) promover a execução do objeto do Termo na forma e prazos estabeleci-
dos no Plano de Trabalho;
d) aplicar os recursos discriminados exclusivamente a consecução do ob-
jeto deste Termo;
e) permitir e facilitar ao Órgão concedente o acesso a toda documentação, 
dependências e locais do projeto;
f) observar e exigir, na apresentação dos serviços, se couber, o cumpri-
mento das normas específicas que regem a forma de execução da ação 
a que os créditos estiverem vinculados; g) manter o órgão concedente 
informado sobre quaisquer eventos que dificultem ou interrompam o curso 
normal de execução do Termo;
h) devolver os saldos dos créditos orçamentários descentralizados e não 
empenhados, bem como os recursos financeiros não utilizados;
i) emitir o relatório descritivo de cumprimento do objeto proposto;
j) comprovar o bom e regular emprego dos recursos recebidos, bem como 
dos resultados alcançados;
k) assumir todas as obrigações legais decorrentes de contratações neces-
sárias à execução do objeto do termo;
l) solicitar ao gestor do projeto , quando for o caso, a prorrogação do prazo 
para cumprimento do objeto em até quinze (15) dias antes do término 
previsto no termo de execução descentralizada, ficando tal prorrogação 
condicionada à aprovação por aquele;
m) a prestação de contas dos créditos descentralizados devem integrar as 
contas anuais do órgão Proponente a serem apresentadas aos órgãos de 
controle interno e externo, conforme normas vigentes;
n) apresentar relatório de cumprimento do objeto pactuado até 60 dias após o 
término do prazo para cumprimento do objeto estabelecido no Termo.
4. FiNaLidade:
implementação da comunidade produtiva sustentável para pessoas em si-
tuação de rua e sub-moradia, ressalvando a possibilidade de alterações no 
projeto, desde que conservado o seu caráter social, com fim de garantir 
a fiel execução do projeto de atenuação dos efeitos sócio-economicos da 
pandemia e devidamente autorizado pela open Society foundations e pelo 
Sr. ricardo Balestreri enquanto gestor internacional do contrato e adminis-
trador da doação conforme carta de doação.
5. PreVisÃo orÇaMeNtÁria
funcional Programática: 14.122.1297.8338 – (operacionalização das 
ações administrativas) Elemento de despesa: 449051 (obras e instala-
ções)

fonte de recursos: 0661 – recursos Próprios – diret. arrec. pela adm. 
indir. do exercício anterior
ação: 227275
Pi: caPPcoVidPa
Valor: 2.411.000,00
6. ViGÊNcia e ProrroGaÇÃo:
o presente vigorará por 12 (doze) meses contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por meio de Termo aditivo, previa-
mente acordado entre os participes, abrangendo aditivos de prazos, valo-
res, metas e resultados, mantendo-se inalterado o objeto da avença.
o pedido de alteração do presente Termo deverá ser requerido formalmen-
te pelo Gestor, com as devidas justificativas, até 30 (trinta) dias da data do 
término do prazo de vigência delimitado.
No caso de atraso na liberação do recurso por motivos atribuídos à unida-
de descentralizadora dos recursos, o prazo de vigência deste instrumento 
será prorrogado “de ofício”, antes de seu término, limitado ao exato perí-
odo de atraso verificado.
7. da PUBLicaÇÃo:
Para que se produzam os efeitos legais necessários é de responsabilidade 
da PARAPAZ a publicação do extrato deste TED no Diário Oficial do Estado 
do Pará
8. do Foro:
as controvérsias oriundas do presente TEd, que não forem resolvidas en-
tre os participes, fica eleito o foro da comarca de Belém, Estado do Pará, 
com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja 
para a resolução de questões eventualmente levantadas em decorrência 
deste TEd.
9. data e assiNatUras
Belém, 04 de agosto de 2021.
alberto Henrique Teixeira de Barros
Presidente da fundação Parápaz
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado de articulação da cidadania

Protocolo: 688752
eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo ao terMo 

de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 02/2016
oBJETo: Prorrogação do Prazo de Vigência do acordo dE cooPEraÇÃo 
TÉcNica Nº 002/2016, nos termos previstos em sua cláUSUla QUiNTa.
o objeto do acordo inicial consiste no estabelecimento de regras básicas 
que disciplinam a conjunção de esforços técnicos e administrativos para o de-
senvolvimento de ações, atividades ou políticas públicas voltadas à infância, 
adolescência e juventude, que sejam executadas em espaço físico da Ufra.
ParTES: fUNdaÇÃo ParaPáZ e UNiVErSidadE fEdEral rUral da aMaZÔNia
ViGÊNcia: inicia-se na data de sua publicação até o dia 29 de agosto de 2022.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações.
daTa da aSSiNaTUra: 04/08/2021
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros

Protocolo: 688847
eXtrato do terMo de FoMeNto Nº 10/2021
oBJETo: Termo de fomento tem por objeto a aquisição de materiais es-
portivos para execução do projeto “Esporte e cidadania por Todo Pará”, 
visando proporcionar a qualidade de vida, a integração e a disseminação da 
cultura de paz por meio do incentivo às práticas esportivas de característica 
amador e possibilitar a distribuição de kits esportivos (calção, camisas,meias 
e bolas) como estímulo à praticas esportivas e empoderamento de pessoas 
em situação de vulnerabilidade social de todo o Estado do Pará, a partir do 
repasse de valores para a execução da parceria, conforme Plano de Trabalho.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNTraTada: iNSTiTUTo dE EdUcaÇÃo ProfiSSioNal E aSSiSTÊNcia 
Social MiGUEl cHaMoN-iMc, inscrito no cNPJ: 04.924.237/0001-10
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 14.422.1500.8815 (Pólo de inclusão - ParaPaZ)
Elemento de Despesa: 3350-41.06- (Contribuições/ Instituições sem fins 
lucrativos)
fonte de recursos: 0101 - (recursos do Tesouro)
ação: 227161
Pi: 21EMEN00211
Valor: 169.500,00
ViGÊNcia: entrará em vigor na data de sua publicação e terá vigência até 
28 de fevereiro de 2022
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei nº 13.019/14, lei nº 13.204/15, decretos 
Estaduais nº 768, 733 e 870/13 e 1835/2017
daTa da aSSiNaTUra:05/08/2021
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros
Presidente fundação ParáPaZ.

Protocolo: 688979

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 748/2021-daF/sePLad, de 04 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 delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
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de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/838747
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor carloS JorGE dE BriTo alVES, id. funcional nº. 
5138205/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotado na 
coordenadoria de Monitoramento e avaliação de contratos, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, no período de 01/10/2021 a 30/10/2021, referente ao 
triênio de 06/12/2007 a 05/12/2010.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
aGoSTo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 688589

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 740/2021-daF/sePLad, de 04 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 delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/826653
rESolVE:
coNcEdEr 07 (sete) dias de férias regulamentares ao servidor JoSE ro-
Naldo coElHo SEPEda, id. funcional nº 28436/1, ocupante do cargo de 
auxiliar de Serviços Gerais / Gerente, lo tado na coordenadoria de Perícia 
Médica – coPM/dSo/SEPlad, no período de 02 de agosto de 2021 a 08 
de agosto de 2021, referente ao período aquisitivo de 13 de dezembro de 
2018 a 12 de dezembro de 2019.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
aGoSTo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 742/2021-daF/sePLad, de 04 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 delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/834219,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora VaNia 
KaTia daNTaS EliaS id. funcional 5112494/1, ocupante do cargo de as-
sistente Social, lo tada na coordenadoria de Processos de Gestão – cPGE/
ddG/SEPlad, no período de 08 de setembro de 2021 a 22 de setembro 
de 2021, referente ao período aquisitivo de 16 de outubro de 2019 a 15 
de outubro de 2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
aGoSTo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 743/2021-daF/sePLad, de 04 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 delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/837716,
rESolVE:
coNcEdEr 29 (vinte e nove) dias de férias regulamentares ao servidor 
aNToNio PiNHEiro SoTEro, id. funcional nº 140/2, ocupante do cargo 
de consultor Jurídico do Estado, lo tado na diretoria de desenvolvimento 
de Gestão – ddG/SEPlad, no período de 09 de agosto de 2021 a 06 de 
setembro de 2021, referente ao período aquisitivo de 07 de julho de 2019 
a 06 de julho de 2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 04 dE 
aGoSTo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 688598
Portaria Nº 749/2021-daF/sePLad, de 05 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 delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,

coNSidEraNdo o que dispõe o art. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994
coNSidEraNdo o Processo nº. 2021/837760,
rESolVE:
forMaliZar, a contar de 03/08/2021, por necessidade de serviço, a 
interrupção do gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 
653/2021 – daf/SEPlad de 12/07/2021, publicada no doE nº. 34.648 
de 23/07/2021, à servidora iriS alVES MiraNda NEGrÃo, id. funcional 
nº.54191225/4, ocupante do cargo de Técnico de administração e finanças 
/ diretor, lotada na coordenadoria de logística e Gastos Públicos – clGP/
dGl/SEPlad.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 05 dE 
aGoSTo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 688681
Portaria Nº 751/2021-daF/sePLad, de 05 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 delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/842680,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares ao servidor HEldEr 
aood da SilVa id. funcional 54193877/1, ocupante do cargo de agente 
de Portaria / Gerente, lo tado na coordenadoria do Patrimônio Mobiliário 
– cPaM/dGP/SEPlad, no período de 16 de setembro de 2021 a 30 de se-
tembro de 2021, referente ao período aquisitivo de 29 de outubro de 2019 
a 28 de outubro de 2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 05 dE 
aGoSTo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 688796

Portaria Nº 222, de 5 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 Segurida-
de Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 222, de 5 de aGosto de 2021

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/
GrUPo de desPe-
sa/sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2021

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

PolÍTica Social

fES

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00

despesas ordinárias

 0101 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

fundação ParáPaz

investimentos 0,00 0,00 0,00 60.085,00 60.085,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 0,00 0,00 60.085,00 60.085,00

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00

despesas ordinárias

 0101 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00
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ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2021

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 0,00 0,00 860.085,00 860.085,00

fundação ParáPaz

 0101 0,00 0,00 0,00 860.085,00 860.085,00

Governança 
Pública 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00

fundação ParáPaz

 0101 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00

Saúde 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00

fES

 0101 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00

FoNte
2º QUadriMestre - 2021

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 0,00 0,00 5.660.085,00 5.660.085,00

ToTal 0,00 0,00 0,00 5.660.085,00 5.660.085,00

Portaria Nº 223, de 5 de aGosto de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe 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 Segurida-
de Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2021.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 585.744,40 (Quinhentos e oitenta e cinco 
Mil, Setecentos e Quarenta e Quatro reais e Quarenta centavos), a quota 
do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) 
Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) 
desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 223, de 5 de aGosto de 2021

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/
GrUPo de desPe-
sa/sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2021

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

faPESPa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 585.744,40 0,00 585.744,40

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 585.744,40 0,00 585.744,40

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2021
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

ciência, Tecnologia 
e inovação 0,00 0,00 585.744,40 0,00 585.744,40

faPESPa
 0101 0,00 0,00 585.744,40 0,00 585.744,40

FoNte
2º QUadriMestre - 2021

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 0,00 585.744,40 0,00 585.744,40

ToTal 0,00 0,00 585.744,40 0,00 585.744,40

Portaria Nº 224, de 05/08/2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.160, de 06 de janeiro de 
2021, lei orçamentária anual - loa 2021
rESolVE:
i - alterar a Modalidade de aplicação no valor de r$ 201.731,00 (duzen-
tos e Um Mil, Setecentos e Trinta e Um reais), na(s) dotação(ões) da(s) 
natureza(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), conforme o 
artigo 5º, § 2º da lei nº 9.105, de 21 de julho de 2020 - ldo 2021, da 
forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

782011957114907693 - faPESPa 0101 335041 171.326,00
782011957114907693 - faPESPa 0101 445042 30.405,00

ToTal 201.731,00

ii - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de aplicação 
da(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) ativi-
dade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

782011957114907693 - faPESPa 0101 332041 171.326,00

782011957114907693 - faPESPa 0101 442042 30.405,00

ToTal 201.731,00

iii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 689123

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 472 de 05 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 2021/203837, de 
22/02/2021;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora arlinda Maria Pinto Virgolino Basto, matrícula n° 
57189922/8, ocupante do cargo em comissão de coordenadora da central 
de atendimento, lotada na diretoria de Previdência, para atuar como fiscal 
do contrato administrativo de locação nº 016/2021 e suas respectivas 
contas de consumo (Equatorial e Cosanpa), firmado com DIANA LÚCIA 
GoMES, cPf nº 250.632.512-34, que tem como objeto a locação de 01 
(um) imóvel urbano, para fins não residenciais, na cidade de Abaetetuba, 
no Estado do Pará.
ii – dESiGNar a servidora ruth Monteiro leão, matrícula n° 5894931/4, 
ocupante da função de Técnico de administração e finanças, lotada na 
coordenadoria de administração e Serviços, 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, 05 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 688961

diÁria
.

Portaria Nº 470 de 05 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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/844666 (PaE), de 04/08/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora lorena Sousa ferreira, matrícula nº 80846521/3, 
ocupante do cargo em comissão de Gerente, a viajar ao município de cas-
tanhal/PA, no dia 06/08/2021, a fim de realizar visita técnica na sede do 
iGEPrEV no município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 05 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 689086
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Portaria Nº 471 de 05 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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/844781 (PaE), de 04/08/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora lorena Sousa ferreira, matrícula nº 80846521/3, 
ocupante do cargo em comissão de Gerente, a viajar ao município de cas-
tanhal/PA, no dia 09/08/2021, a fim de realizar visita técnica na sede do 
iGEPrEV no município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 05 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 689087
Portaria Nº 468 de 05 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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/833473 (PaE), de 02/08/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora ana raquel Pereira carvalho, matrícula n° 
5956729/1, ocupante da função de assistente administrativo, a viajar ao 
município de Marapanim/Pa, no período de 11/08/2021 a 12/08/2021, a 
fim de organizar a infraestrutura do Caminhão – Unidade Móvel do IGE-
PREV e acompanhar o início do serviço de atendimento aos beneficiários 
deste instituto para sanar possíveis contratempos que venham a ocorrer 
no local.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 05 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 688920

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda

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
Portaria republicada por ter saído com incorreção
onde se lê: PorTaria Nº 548/2021/Gs/Sefa
Leia-se: PorTaria Nº 547/2021/Gs/Sefa

Protocolo: 688688

diretoria de adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 1474 de 19 de JULHo de 2021
EXclUir dos efeitos da PorTaria Nº 1015 de 31/05/2021, publicada no 
doE nº 34.602 de 02/06/2021, que concedeu férias aos servidores desta 
Secretaria para o mês de JUlHo/2021, o nome do servidor iSaiaS da 
coSTa MoTa, id func nº 5954882/1, Gerente fazendário, lotado na célula 
de Gestão de licitação e contratos.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1537 de 29 de JULHo de 2021
aUToriZar, 23 (vinte e três) dias de gozo de férias à servidora roSaNa 
carValHo da SilVEira PErEira, id func nº 5128307/1, fiscal de 
receitas Estaduais, lotada na Julgadoria de Primeira instância, para 
serem usufruídas no período de 02/08/2021 a 24/08/2021, em virtude da 
interrupção das férias referentes ao exercício de 11/05/2020 a 10/05/2021, 
pela  PorTaria Nº 913 de 25/05/2021, publicada no doE nº 34.604 de 
07/06/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1538 de 29 de JULHo de 2021
aUToriZar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias à servidora adElaidE 
PiNHo SoBral SaNToS, id func nº 5085128/1, datilografo, lotada na 
coordenação de assuntos fazendários Estratégicos, para serem usufruídas 
no período de 02/08/2021 a 30/08/2021, em virtude da interrupção das 
férias referentes ao exercício de 11/05/2020 a 10/05/2021, pela  PorTaria 
Nº 1057 de 07/06/2021, publicada no doE nº 34.620 de 24/06/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1539 de 29 de JULHo de 2021
dESiGNar o servidor alEXaNdrE coSTa NaSciMENTo, id func nº 
5914716/1, fiscal de receitas Estaduais, para responder pela célula de 
controle e cobrança de dívida ativa/daif, no período de 26/07/2021 a 
20/08/2021, por motivo de férias do (a) titular alaN da coSTa aZEVEdo, 
Identificação Funcional nº 5914714/1.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1315 de 01 de JULHo de 2021
EXclUir dos efeitos da PorTaria Nº 1187 de 18/06/2021, publicada no 
doE nº 34.620 de 24/06/2021, que concedeu férias aos servidores desta 
Secretaria para o mês de aGoSTo/2021, o nome da servidora lUaNa 
caMillY PaSTaNa dE BarroS, id func nº 5914810/1, fiscal de receitas 
Estaduais, lotada no Tribunal administrativo de recursos fazendários.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1316 de 01 de JULHo de 2021
coNcEdEr, 12 (doze) dias de férias à servidora lUaNa caMillY PaSTaNa 
dE BarroS, id func nº 5914810/1, fiscal de receitas Estaduais, lotada 
no Tribunal administrativo de recursos fazendários, para serem usufruí-
das no período de 30/08/2021 a 10/09/2021, referentes ao exercício de 
29/07/2020 a 28/07/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1559 de 02 de aGosto de 2021
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias à servidora faBiaNa allEGriNi 
JacoBS, id func nº 5915329/1, fiscal de receitas Estaduais, lotada na 
cEcoMT do Tapajós, para serem usufruídas no período de 01/09/2021 a 
30/09/2021, referentes ao exercício de 29/07/2020 a 28/07/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1560 de 02 de aGosto de 2021
aUToriZar, 27 (vinte e sete) dias de gozo de férias à servidora Maria 
ElMa corrEa da coSTa, id func nº 3247716/1, assistente administrativo, 
lotada na cEcoMT de araguaia, para serem usufruídas no período de 
06/09/2021 a 02/10/2021, em virtude da interrupção das férias referentes 
ao exercício de 22/01/2019 a 21/01/2020, pela  PorTaria Nº 764 de 
15/06/2020, publicada no doE nº 34.284 de 17/06/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1561 de 02 de aGosto de 2021
coNcEdEr 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde, ao ser-
vidor MilToN da coNcEiÇÃo SoUSa da SilVa, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 54186045/1, lotado na cEraT de Marabá, no período 
de 12/05/2021 a 26/05/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1562 de 02 de aGosto de 2021
dESiGNar a servidora rENaTa da coSTa SoUSa MEirElES, id func nº 
57173897/2, assistente do registro Mercantil, em substituição a servidora 
HElENil SilVa ValENTE, id func nº 28967/1, Gerente fazendário, no pe-
ríodo de 02/08/2021 a 31/08/2021, por motivo de férias.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
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Portaria Nº 1564 de 02 de aGosto de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 01/07/2021, do 
gozo das férias do servidor WalciMar EraSTo araUJo dE oliVEira, 
assistente administrativo, id func nº 3778/1, lotado na cEcoMT de 
carajás, concedidas pela PorTaria Nº 753 de 29/04/2021, publicada no 
doE nº 34.569 de 30/04/2021, referente ao exercício de 06/06/2020 a 
05/06/2021, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 1565 de 02 de aGosto de 2021
aUToriZar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias ao servidor EdUardo 
dE SoUZa diaS, id func nº 5858062/1, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, lotado na célula Planejamento Monitoramento e Estudos 
Técnicos de fiscalização, para serem usufruídas no período de 23/08/2021 
a 20/09/2021, em virtude da interrupção das férias referentes ao exercício 
de 13/05/2019 a 12/05/2020, pela  PorTaria Nº 2631 de 15/12/2020, 
publicada no doE nº 34.441 de 21/12/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício

errata
de ordem,
Portaria Nº 394 de 24/05/2021, publicada no doe nº 34.598 de 
28/05/2021.
servidor MaUro GaMa ToBiaS
onde se lê: período de 05/07/2021 a 02/09/2021
Leia-se: período de 27/08/2021 a 25/10/2021.
onde se lê: triênio de 13/06/2007 a 12/06/2010
Leia-se: triênio de 13/06/2010 a 12/06/2013.

Protocolo: 688700
Portaria Nº 1.611 de 4 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 rilToN Haroldo doS SaNToS rEGaTEiro, 
Secretário do Gabinete, Matricula funcional nº 53611281/3 e EdUardo 
SaToSHi aMoriM YaMaMoTo, Gerente fazendário, Matricula funcional 
nº 5924237/3, para atuarem respectivamente como fiscal Titular e fis-
cal Substituto, do CONTRATO N° 065/2021/SEFA, firmado entre a SEFA e 
,.NEo BrS coMÉrcio dE ElETrodoMÉSTico EirEli
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: 688654
Portaria Nº 1.612 de 4 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 AUGUSTO JORGE CALICE AUAD, Identificação 
funcional nº 5949750/1, Gerente fazendário, e roBErTo dE SoUSa MEN-
DONÇA, Identificação Funcional nº 28401/1 auxiliar administrativo, para 
atuarem como fiscal e fiscal Substituto, respectivamente, do 3° TErMo adi-
VITO N° 039/2018/SEFA, firmado entre a SEFA e, TICKET SOLUÇÕES HDFGT
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: 688643
Portaria Nº 1.609 de 4 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 rilToN Haroldo doS SaNToS rEGaTEiro, 
Secretário do Gabinete, Matricula funcional nº 53611281/3 e EdUardo 
SaToSHi aMoriM YaMaMoTo, Gerente fazendário, Matricula funcional 
nº 5924237/3, para atuarem respectivamente como fiscal Titular e fis-
cal Substituto, do CONTRATO N° 063/2021/SEFA, firmado entre a SEFA e 
coMPaNHia do PaPEl EirEli
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: 688647
Portaria Nº 1.610 de 4 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 rilToN Haroldo doS SaNToS rEGaTEiro, 
Secretário do Gabinete, Matricula funcional nº 53611281/3 e EdUardo 
SaToSHi aMoriM YaMaMoTo, Gerente fazendário, Matricula funcional 
nº 5924237/3, para atuarem respectivamente como fiscal Titular e fiscal 
Substituto, do CONTRATO N° 064/2021/SEFA, firmado entre a SEFA e FF 
dE alENcar EirElli
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: 688649

diretoria de adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 1563 de 02 de aGosto de 2021
dESiGNar a servidora WaNdErlEia rodriGUES dE araUJo, id func nº 
715980/1, agente administrativo, em substituição a servidora rENaTa da 
coSTa SoUSa MEirElES, id func nº 57173897/2, Secretário de Gabinete, 
no período de 02/08/2021 a 31/08/2021, por motivo de férias.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 688730
Portaria N.º 551, de  05 de aGosto  de 2021.
altera a Portaria n.º 276, de 04 de agosto de 2017, que dispõe sobre o 
Preço Médio Ponderado ao consumidor final - PMPf do produto cerveja.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso ii do art. 6º do decreto n.º 1.604, de 18 de abril de 2005,
considerando o disposto no § 6º do art. 8º da lei complementar n.º 87, 
de 13 de setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da lei n.º 5.530, de 13 
de janeiro de 1989, que tratam da aplicação de preço a consumidor final 
usualmente praticado no mercado, em condições de livre concorrência;
considerando  o  disposto  no  inciso  iii  do  art.  39  do  regulamento  
do  imposto  sobre operações  relativas  à  circulação  de  Mercadorias e  
sobre  Prestações  de  Serviço  de  Transporte interestadual e intermuni-
cipal e de comunicação - icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 
de junho de 2001,
rESolVE:
art. 1º a Portaria n.º 276, de 04 de agosto de 2017, que dispõe sobre o 
Preço Médio Ponderado ao consumidor final - PMPf do produto cerveja, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“aNeXo ÚNico

.......... .......... .......... .......... ..........

cErV. MaNiacS lTda. 001328-4 Maniacs iPa alumínio ou lata descartável - 311 
a 360ml 10,00

cErV. MaNiacS lTda. 001329-2 Maniacs iPa alumínio ou lata descartável - 361 
a 660ml 7,72

cErV. MaNiacS lTda. 001330-0 Maniacs aloha alumínio ou lata descartável - 311 
a 360ml 6,07

cErV. MaNiacS lTda. 001331-8 Maniacs aloha Garrafa de Vidro descartável - 361 
a 660ml 7,72

cErV. MaNiacS lTda. 001332-6 Maniacs oktoberfest Garrafa de Vidro descartável - 361 
a 660ml 9,20

cErV. MaNiacS lTda. 001333-4 Brooklyn East iPa alumínio ou lata descartável - 311 
a 360ml 9,80

cErV. MaNiacS lTda. 001334-2 Brooklyn lager alumínio ou lata descartável - 311 
a 360ml 9,80

cErV. MaNiacS lTda. 001335-9 Brooklyn Stonewall 
inn iPa

alumínio ou lata descartável - 311 
a 360ml 9,80

cErV. MaNiacS lTda. 001336-7 Morada Hop arabica alumínio ou lata descartável - 311 
a 360ml 11,80

cErV. MaNiacS lTda. 001337-5 Maniacs iPa Garrafa de Vidro descartável - 311 
a 360ml 7,18

cErV. MaNiacS lTda. 001338-3 Maniacs iPa Garrafa de Vidro descartável - 361 
a 660ml 12,39

cErV. MaNiacS lTda. 001339-1 Maniacs craft lager Garrafa de Vidro descartável - 311 
a 360ml 4,86

cErV. MaNiacS lTda. 001340-9 Maniacs craft lager Garrafa de Vidro descartável - 361 
a 660ml 9,42

cErV. MaNiacS lTda. 001341-7 Maniacs Belgian Wit Garrafa de Vidro descartável - 311 
a 360ml 7,18

cErV. MaNiacS lTda. 001342-5 Maniacs Belgian Wit Garrafa de Vidro descartável - 361 
a 660ml 12,39

cErV. MaNiacS lTda. 001343-3 Brooklyn East iPa Garrafa de Vidro descartável - 311 
a 360ml 11,80

cErV. MaNiacS lTda. 001344-1 Brooklyn lager Garrafa de Vidro descartável - 311 
a 360ml 11,80

.......... .......... .......... .......... ..........

KrUG BiEr iNdUSTria lTda. 001327-6 Krug German Pils Garrafa de Vidro descartável - 311 
a 360ml 5,50

.......... .......... .......... .......... .....” (Nr)

art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
a partir do segundo dia subsequente à referida publicação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 688797

GaBiNete do secretÁrio
Portaria Nº 550 de 05 de aGosto de 2021
coNcEdEr ao servidor idalÉrcio dE aNdradE MorEira, auditor fiscal 
de receitas Estaduais, id func nº 2002515/2, lotado nacEcoMT do Gurupi, 
licença remunerada para exercer o Mandato classista de Vice-Presidente 
da associação dos auditores fiscais do Estado do Pará - afEP, para o Triê-
nio 2021/2024, no período de 17/07/2021 a 16/07/2024.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
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Portaria Nº 549 de 05 de aGosto de 2021
coNcEdEr ao servidor NUrEMBErG GoNZaGa do NaSciMENTo SoU-
Sa, auditor fiscal de receitas Estaduais-c, id func nº 5231795/2, lotado 
na disciplina e Ética/cofaZ, licença remunerada para exercer o Mandato 
classista de diretor Jurídico da associação dos auditores  fiscais do Estado 
do Pará - afEP, para o Triênio 2021/2024, no período de 17/07/2021 a 
16/07/2024.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 688838

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 066/2021/seFa.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 017/2021/SEfa
Manifestação Jurídica: 215/2021 e 335/2021/coNJUr/SEfa
objeto: aquisição de colchões,
data da assinatura: 05/08/2021
Vigência: 05/08/2021 a 04/08/2022.
Valor Total Global: r$ 39.500,00
funcional Programática/ atividade: 17101.04.122.1297.8338
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da fazenda
função: 04 - administração
Sub-função: 122 - administração Geral
Programa: 1297 - Manutenção da Gestão
atividade: 8338 - operacionalização das ações administrativas
Natureza da despesa: 33.90.30 - Material de consumo
fonte de recursos: 0101 - recursos ordinários
contratada: industria e comércio de colchões orthovida ltda situado à rua 
av. Bias fortes 405, Vila de lourdes, bairro curvelo/MG, cep: 35796-489,
ordenador: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo.

Protocolo: 688937

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº1615, 05 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 o processo nº 2021/837287- rESolVE:
coNcEdEr a servidora, Márcia HElENa oliVEira cardoSo cargo 
assistente administrativo, Matricula nº3251748/1, portador do cPf nº 
251.947.712-15, Suprimento
de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), o qual deverá 
observar a classificação orçamentária:
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-i-
TiNGa, 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 rece-
bimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 688801

.

.

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 1613 de 05 de agosto de 2021 autorizar 3 e 1/2  di-
árias ao servidor ailSoN cordEiro calilo, nº 0505272602, TEcNico, 
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE alTaMira, 
objetivo realizar entrega de documentos a ordens de serviços diversos, no 
período de 04.08.2021 à 07.08.2021, no trecho altamira - Pacajá - Sena-
dor Jose Porfirio - Altamira.
Portaria Nº 1614 de 05 de agosto de 2021 autorizar 3 e 1/2  diá-
rias ao servidor GildEMar HENriQUE da foNSEca, nº 0570360301, Mo-
ToriSTa, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE 
ALTAMIRA, objetivo de conduzir no veículo oficial para realizar entrega de 
o.S diversas, no período de 04.08.2021 à 07.08.2021, no trecho altamira 
- Pacajá - Senador Jose Porfirio - Altamira.

Protocolo: 688770

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101000883 de 05/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005127/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: Josue rodrigues Pompeu – cPf: 110.406.962-87
Marca: cHErY/TiGGo 2 1.5 acT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000885 de 05/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005021/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: Mike Pamplona ferreira – cPf: 770.499.772-68
Marca: VolKSWaGEN Polo coNforTliNE 200 TSi Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000887 de 05/08/2021 - 
Proc n.º 042021730003539/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: damião de Sousa feitosa – cPf: 232.886.042-72
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000877 de 05/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005152/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: Gilnei freire dos Santos – cPf: 181.201.302-78
Marca: NiSSaN/KicKS EXclUSi cVT 1.6 flEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000879 de 05/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005205/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: fernando leal Junior – cPf: 410.681.222-34
Marca: ToYoTa YariS SEdaN XlS 1.5 aUToMáTico Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000881 de 05/08/2021 - 
Proc n.º 002021730005232/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: Katia flexa Jansen – cPf: 637.413.262-91
Marca: VW/VoYaGE 1.0 Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104004207, de 05/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005214/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: Marcelo Marques conceição – cPf: 401.040.442-68
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS PrEc 1.8/Pas/automovel/8aP359a2SKU041142
Portaria n.º202104004209, de 05/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005183/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: Milton flausino de lima – cPf: 235.608.351-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi 20/Pas/automovel/9BrB33BE0M2038292
Portaria n.º202104004211, de 05/08/2021 - 
Proc n.º 122021730001172/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: Eulalia Santa Brigida correa – cPf: 638.314.302-68
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.6 PoWEr/Pas/automovel/9BWaB05U5BT096337
Portaria n.º202104004213, de 05/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005194/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: luiz Mariano de castro rodrigues – cPf: 104.797.242-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lTZ/Pas/automovel/9BGJc7520JB152584
Portaria n.º202104004215, de 05/08/2021 - 
Proc n.º 122021730001192/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo cleber de lima Silva – cPf: 583.688.412-91
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69V0KB136879
Portaria n.º202104004217, de 05/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005219/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: Selma forte de Sousa – cPf: 306.404.152-53
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69V0HB100478
Portaria n.º202104004219, de 05/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005233/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: luciano Menezes Brito – cPf: 591.856.352-00
Marca/Tipo/chassi
VW/foX XTrEME MB/Pas/automovel/9BWaB45Z8l4011523
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Portaria n.º202104004221, de 05/08/2021 - 
Proc n.º 122021730001191/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Benevenuto Pereira de almeida – cPf: 
254.884.062-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/arGo TrEKKiNG 1.3/Pas/automovel/9Bd358a7HNYl41674
Portaria n.º202104004223, de 05/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005192/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 de Sousa e Silva – cPf: 327.435.642-53
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XPlUS MT/Pas/automovel/9BrB29BT9K2223037
Portaria n.º202104004225, de 05/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005204/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: cristina rodrigues da Silva – cPf: 674.691.672-34
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS48l0EG177200
Portaria n.º202104004227, de 05/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005123/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: Nelson Jackson Sousa do Nascimento – cPf: 437.601.042-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0KG148888
Portaria n.º202104004229, de 05/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005186/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: osorio iris dos Santos filho – cPf: 363.883.782-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd196272d2071923
Portaria n.º202104004231, de 05/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005191/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: Marcelo cristo Nunes – cPf: 329.635.132-91
Marca/Tipo/chassi
i/VW SPacEfoX Tl MBV/Pas/automovel/8aWPB45Z0Ka500785
Portaria n.º202104004233, de 05/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005104/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 Miranda de farias – cPf: 092.259.512-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa XS 15cNT/Pas/automovel/9BrBc9f34M8106084
Portaria n.º202104004235, de 05/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005032/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 Thadeu reis de Barros – cPf: 088.631.302-30
Marca/Tipo/chassi
HoNda/ciTY lX cVT/Pas/automovel/93HGM6650GZ214178
Portaria n.º202104004237, de 05/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005216/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: Silvio do rosario Santana – cPf: 394.410.402-15
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XS/Pas/automovel/9BrB29BT6G2093550
Portaria n.º202104004239, de 05/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005218/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel Elirson de Souza – cPf: 032.068.072-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0KG149282
Portaria n.º202104004241, de 05/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005217/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Josue Queiroz araujo – cPf: 254.837.653-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd adVENTUrE/Pas/automovel/9Bd37417dK5106701
Portaria n.º202104004243, de 05/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005126/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: claudemi Macedo do carmo – cPf: 283.249.432-34
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69V0KB121426
Portaria n.º202104004245, de 05/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005270/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: cléber Bezerra Santos – cPf: 288.038.172-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0KG117114

Portaria n.º202104004247, de 05/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005222/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Nascimento da Paz – cPf: 038.846.782-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019f2271674

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104004206, de 05/08/2021 - 
Proc n.º 0220217300026173/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2020 
a 31/12/2020
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de transferência de propriedade em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa qdv9458
interessado: luiz dos Santos Silva – cPf: 105.174.212-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HJ3345051

Protocolo: 688803

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

adMissÃo de serVidor
.

errata de PUBLicaÇÃo
Publicação Nº 650575  dia: 30.04.2021
Termo aditivo Nº: 01
contrato Nº: 061/2020
objeto do contrato: Prestação de serviço de treinamento sobre segurança 
da informação e segurança cibernética, para todo o corpo funcional do 
Banpará, incluindo alta administração, terceiros e prestadores de serviços.
Modalidade da contratação: inexigibilidade de licitação Nº 019/2020
data de assinatura do aditivo: 26.04.2021
Vigência do aditivo: onde se lê: 26.04.2021 a 02.08.2021 leia-se: 
26.04.2021 a 14.09.2021
objeto do aditivo: alteração Qualitativa referente a inclusão da modalidade 
à distância (online), com gravação de vídeos, acréscimo de r$ 17.612,00 
(dezessete mil, seiscentos e doze reais) e inclusão de cláusula de Trata-
mento de dados Pessoais
fundamento legal do aditivo: artigo 94, “b” do regulamento de licitações 
e contratos do Banpará c/c art. 81, inciso iV da lei nº 13.303/16.
Valor Global: r$ 285.122,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e vinte 
e dois reais)
contratado: iNSTiTUTo BraSilEiro dE ciÊNcia BaNcária
Endereço: avenida Brigadeiro faria lima, nº 1485, 12 andar, Torre Norte  
Bairro: Jardim Paulistano
cEP: 01.452-002  São Paulo/SP
Telefone: (11) 3244-9871
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 688905

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
Publicação Nº 566437  dia: 04.08.2020
contrato Nº: 061
Exercício: 2020
objeto: Prestação de serviço de treinamento sobre segurança da infor-
mação e segurança cibernética, para todo o corpo funcional do Banpará, 
incluindo alta administração, terceiros e prestadores de serviços.
Valor Total: r$-267.510,00 (duzentos e sessenta e sete mil e quinhentos 
e dez reais)
data de assinatura: onde se lê: 03.08.2020 leia-se: 15.09.2020
Vigência: onde se lê: 03.08.2020 a 02.08.2021 leia-se: 15.09.2020 a 
14.09.2021
inexigibilidade de licitação Nº: 019/2020
coNTraTado: iNSTiTUTo BraSilEiro dE ciÊNcia BaNcária
Endereço: avenida Brigadeiro faria lima, nº 1485, 12 andar, Torre Norte  
Bairro: Jardim Paulistano
cEP: 01.452-002  cidade: São Paulo/SP
Telefone: (11) 3244-9871
ordENador rESPoNSáVEl: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 688904

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 0850 de 04 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,
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E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/226390.
rESolVE:
rEMoVEr, a servidora aNa liGia BraGa coUTo, cargo PSicÓloGo, ma-
trícula n° 57175245/2, da UNidadE dE rEaBiliTaÇÃo - PSicoSSocial 
para o cENTro dE SaÚdE - PEdrEira/aTENÇÃo PSicoSSocial.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
04.08.2021.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 688582
Portaria Nº 0639 de 04 de aGosto de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso i da PorTaria Nº 194 de 
12 de Março de 2019, publicada no doE Nº 33.823 de 13/03/2019,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/829408.
r E S o l V E:
I - CESSAR, a contar de 02/08/2021, a Função Gratificada, padrão FG-4, 
do servidor lotado no 6º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, conforme relacio-
nado abaixo.

MaTrÍcUla NoME carGo PorTaria QUE coNcE-
dEU a fG NoMENclaTUra da fG

57207629/1 EdilSoN alVES E SilVa MoToriSTa 575/2010; doE Nº 
31.676 dE 28/05/2010.

cHEfE da SEÇÃo dE 
aPoio adMiNiSTraTiVo

II - DESIGNAR, a contar 02/08/2021, para exercer Função Gratificada, 
padrão fG-4, o servidor lotado no 6º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, con-
forme relacionado abaixo.

MaTrÍcUla NoME carGo NoMENclaTUra da fG

57207632/1 Márcio roGÉrio MaGNo PiNHEiro MoToriSTa cHEfE da SEÇÃo dE aPoio adMi-
NiSTraTiVo

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM 
04.08.2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 688583
Portaria N° 0710 de 05 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 2021/851246.
r E S o l V E:
dESiGNar, sem ônus para a administração Pública, a servidora dENiSE 
da coSTa GoMES SilVa, matrícula nº 5673968/5, lotada na dirEToria 
adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira para responder pela SEcrETaria adJUN-
Ta dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa - SaGa, no período de 09.08.2021 a 
18.08.2021, em substituição ao titular ariEl doUrado SaMPaio Mar-
TiNS dE BarroS, matrícula nº 5782163/3, que se encontrará ausente.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
05.08.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 688813
Portaria N° 0851 de 05 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. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/851627.
rESolVE:
LOTAR, para fins de regularização funcional, a contar de 04/08/2021, o 
servidor MarcoS aNdrÉ oliVEira foNSEca, matrícula n° 5950423/1, 
cargo coMiSSioNado, na UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada – 
PrESidENTE VarGaS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
05.08.2021.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa
 

Protocolo: 688914

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: Maria cilENE BarroS fariaS
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 05.08.2021/04.08.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: ElViS dE oliVEira PraTa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 05.08.2021/04.08.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: SilVaNa MaciEl ViaNa dE liMa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 05.08.2021/04.08.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: lUciclEia SoarES doS SaNToS
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 06.08.2021/01.02.2022.
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: MaGNo rEZENdE dE caSTro
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 06.08.2021/01.02.2022.
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: rENaTo dE PaiVa GoMES
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 06.08.2021/01.02.2022.
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: SalETE daMaScENo lEÃo
cargo do Servidor: TÉcNico EM PaToloGia clÍNica
Vigência: 06.08.2021/01.02.2022.
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: 689077

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 1006 de 05 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 que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde, aos servidores abaixo re-
lacionados;

Matrícula Nome cargo Período laudo

5519446/2 fErNaNda roSEaNE dUarTE doS 
SaNToS ENfErMEiro 02/07/2021 a 

21/07/2021
77815 – 

29/07/2021

5167477/1 dEaNE VEloSo dE carValHo EcoNoMiSTa 14/06/2021 a 
16/06/2021

77812 – 
29/07/2021

5167477/1 dEaNE VEloSo dE carValHo EcoNoMiSTa 01/06/2021 a 
11/06/2021

77780 – 
27/07/2021

2058758/2 Maria dE NaZarE ViEira dE SoUSa aGENTE dE SaUdE 31/05/2021 a 
13/06/2021

77781 – 
27/07/2021

5096189/5 olGa SUSaNa caYUEla fErrEira MEdico 09/07/2021 a 
28/07/2021

77782 – 
27/07/2021

57194949/1 SilVia caroliNE MaciEl dE oliVEira adMiNiSTrador 19/03/2021 a 
25/03/2021

77651 – 
25/07/2021

57196916/1 rafaElla BoNfiM BarroS farMacEUTico 
BioQUiMico

21/07/2021 a 
03/08/2021

77650 – 
25/07/2021

54191829/1 roSaNGEla doS aNJoS SoUSa TEcNico PaToloGia 
cliNica

12/07/2021 a 
21/07/2021

77784 – 
27/07/2021

54190576/1 criSTiNa EriKa cHUBacHi aSSiSTENTE Social 03/05/2021 a 
30/06/2021

77606 – 
23/07/2021

5217814/2 GUioMar fErrEira dUarTE da crUZ aSSiSTENTE Social 28/06/2021 a 
26/08/2021

77607 – 
23/07/2021

54194148/1 iraci BriTo da SilVa aGENTE dE PorTaria 07/06/2021 a 
06/07/2021

77604 – 
23/07/2021

726850/1 lUcidalVa loBo daS NEVES aGENTE dE PorTaria 09/01/2021 a 
02/02/2021

77444 – 
20/07/2021
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5153743/1 rEGiNa cElia MENdES do ValE aUXiliar dE SaUdE 19/07/2021 a 
02/08/2021

77873 – 
31/07/2021

5687527/2 Maria dE faTiMa MacEdo MarQUES adMiNiSTrador 26/07/2021 a 
24/08/2021

77874 – 
31/07/2021

6063535/2 Mario lUiZ PaMPloNa da SilVa MEdico 10/02/2021 a 
31/05/2021

73014 – 
30/04/2021

57190351/1 PaTricia VUlcao MarTiNS frEirE ENfErMEiro 27/06/2021 a 
10/07/2021

77208 – 
04/08/2021

5888863/1 fErNaNda SoUZa dE BarroS fiSioTEraPEUTa 28/06/2021 a 
04/07/2021

78019 – 
04/08/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 05/08/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria coLetiVa Nº 1007 de 05 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 que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde - Prorrogação, aos servido-
res abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período laudo

5077044/1 Maria dE NaZarE SaNTaNa dE 
oliVEira aUXiliar dE SaÚdE 19/07/2021 a 

16/09/2021
77588 – 

22/07/2021

105309/1 iVoNildES do roSario BaETa aGENTE dE SaÚdE 14/07/2021 a 
12/08/2021

77448 – 
20/07/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 05/08/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 688631

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 185 de 05 de aGosto de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013, a cláusula Sexta do contrato nº 038/2021(SErVlidEr 
SErViÇoS dE liMPEZa E coNSErVaÇÃo) e os autos do Processo n° 
2021/797139;
r E S o l V E: designar o servidor MaNoEl Maria da lUZ rocHa, agente 
de Saúde, matrícula nº 91626-1, como suplente de fiscal do contrato nº 
038/2021, para acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato acima, bem 
como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel 
e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âm-
bito do 5º crS/SESPa, adotando todos os procedimentos necessários e 
previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. GaBiNETE do SEcrETário 
adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa - ariEl doUrado SaM-
Paio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 688828
Portaria Nº 181 de 05 de aGosto de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de 
julho de 2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho 
de 2020 publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, 
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução 
de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 
67 da lei federal nº 8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto 
Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013 e os termos do contrato nº 
070/2016 (E B cardoSo-EirEli) e o processo 2021/823740; r E S o l V 
E: designar a servidora SolaNGE coElHo MorEira SaNToS, assistente 
de Direção, matrícula 5952011/1, como suplente de fiscal do contrato nº 
070/2016, para acompanhar e fiscalizar o contrato abaixo, bem como pelo 
atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta 
execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito do 
HoSPiTal rEGioNal dE coNcEiÇÃo do araGUaia, adotando todos os 
procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. Secretário adjunto de Gestão 
administrativa/SESPa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 688819
Portaria Nº 182 de 05 de aGosto de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal 
nº 8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 
04 de outubro de 2013 e os termos do contrato Nº 027/2017(alliaNcE 

SErViÇoS lTda-EPP) e os autos do processo nº 2021/816797;
r E S o l V E: designar a servidora alaiNE do Socorro liNHarES dE 
araÚJo, agente administrativo, matrícula 54191336/1, como suplente de 
fiscal do contrato nº 069/2016, para acompanhar e fiscalizar o contra-
to abaixo, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando 
comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de 
pagamento, no âmbito do cErEST/SESPa, Belém/Pa, adotando todos os 
procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. Secretário adjunto de Gestão 
administrativa/SESPa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 688820
Portaria Nº 183 de 05 de aGosto de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria Nº335 de 03 de julho de 2020 publi-
cado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013, em seu art. 3º que dispõe sobre o valor global do 
contrato quando excede a R$ 100.000, obrigatoriamente terão como fiscal 
servidor efetivo, empregado permanente ou comissão por estes composta 
e a cláusula Quarta – item 4.1.1.9 do contrato nº 037/2021(iNSTiTUTo 
dE PaToloGia cirÚrGica E MolEcUlar dE SErViÇoS lTda) e a ci nº 
1192/dEPi/2021 nos autos do Processo n° 2021/811256; coNSidEraNdo 
a formação de Comissão para fiscalizar o referido contrato;
r E S o l V E: designar para compor a comissão as servidoras ElZa Mi-
NEllE MorEira riBEiro, matrícula nº 5955927-1, coordenadora do SVo 
(comissionada); adriaNa PiMENTEl VEraS, matrícula nº 54190007-1, 
Enfermeira/Técnica Epidemiologia (Efetiva) e Maria ENiSSaNdra araÚJo 
dE liMa, matrícula nº 57210023/1, agente de artes Práticas(Efetiva) para 
acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato 037/2021, bem como pelo 
atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta 
execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito da 
SESPa, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.  GaBiNETE do SEcrETário 
adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa - ariEl doUrado SaM-
Paio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 688824
Portaria Nº 184 de 05 de aGosto de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal 
nº 8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, 
de 04 de outubro de 2013 e os termos do contrato nº 069/2016 (E B 
cardoSo-EirEli) e os autos do processo nº 2021/809697; r E S o l V E: 
designar a servidora alaiNE do Socorro liNHarES dE araÚJo, agente 
Administrativo, matrícula 54191336/1, como suplente de fiscal do contrato 
nº 069/2016, para acompanhar e fiscalizar o contrato, bem como pelo 
atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta 
execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito do 
cErEST/SESPa, Belém/Pa, adotando todos os procedimentos necessários 
e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. Secretário adjunto de Gestão 
administrativa/SESPa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 688825
Portaria N° 186, 04 de aGosto de de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública em Exercício, no uso de suas 
atribuições legais, estabelecidas na constituição Estadual e na legislação 
vigente do Sistema Único de Saúde; coNSidEraNdo que a administração 
Pública visa promover a regularidade e o seu aperfeiçoamento, velando pela 
observância dos princípios previstos no art.37 da constituição da república;
coNSidEraNdo a exigência da lei n° 8.666 de 21 de Junho de 1993, 
estabelecida através de seu artigo 15, inc.8º;
coNSidEraNdo a necessidade de normatização das atribuições da co-
missão de recebimento de Material Permanente, de consumo e insumos- 
crMPci. rESolVE: art.1º. Nomear os servidores abaixo para, sob presi-
dência do primeiro, compor a crMPci da SESPa: SErVidor E MaTrÍcUla:
01- EUGÊNio PacEli fraNÇa rodriGUES- MaT.: 8400620/2- EcoNo-
MiSTadoaSGE.
02- loUYSE carla SilVa E SilVa- MaT.: 5948098/1- ENfErMEira- doaSGE.
03- MaNoEl TEodorico loBo daNTaS- MaT.: 84867/1- aGENTE dE 
PorTaria- daS/PaTriMÔNio;
04- Maria doMiNGaS SaNToS SilVa- MaT.: 57206429/1- aGENTE dE 
arTES PráTicaS- daS/PaTriMÔNio
05- laUra da coSTa coNcEiÇÃo- MaT.: 54192820/1- aGENTE adMiNiS-
TraTiVo- daS/PaTriMÔNio;
06- lUiZ caSTro frEirES- MaT.: 5150329/1- aGENTE dE PorTariadaS/
PaTriMÔNio;
07- aNdrÉ aUGUSTo oliVEira da VEra crUZ- MaT.: 5955996/1- co-
ord. alMoXarifado – daS/alMoXarifado;
08- riValdo alcÂNTara loBaTo- MaT.: 116033/3- aGENTE dE PorTa-
riadaS/alMoXarifado;
09- lUZiNal aNTÔNio dE JESUS oliVEira- MaT.: 84816/1- aGENTE dE 
PorTaria- daS/alMoXarifado;
10- GilSoN PaUliNo coSTa QUadroS- MaT.: 5956280/1- aUXiliar ad-
MiNiSTraTiVo- daS/alMoXarifado;
art. 2º. os procedimentos para recebimento de Material Permanente e 
consumos adquiridos por meio de processo licitatório, no âmbito do nível 
central da Secretaria de Estado de Saúde Pública, deverão ser executados 
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pela CRMPCI, conforme disposto nesta Portaria. Substituindo o fiscal do 
contrato quanto o atesto em seu pagamento das Notas fiscais e ou Con-
tratos já existentes.
art. 3º. recebimento é o ato pelo qual o material adquirido é entregue ao 
local previamente designado. Parágrafo Único- o recebimento do material 
não implica, necessariamente, a aceitação, transfere apenas a responsa-
bilidade pela guarda e conservação do material, do fornecedor à unidade 
recebedora.
art. 4º. a comprovação do recebimento é constituída pela assinatura de 
quem de direito no documento fiscal e serve apenas como ressalva ao 
fornecedor para efeitos da transferência de responsabilidade tratada no 
artigo anterior, bem como para aferir a data efetiva da entrega do material.
art. 5º. aceitação é o ato pelo qual a crMPci atesta no verso da daNfE ou 
equivalente haver recebido e aceito o bem que foi adquirido, tornando-se, 
neste caso, responsável pela quantidade e perfeita identificação deste, de 
acordo com as especificações estabelecidas na Nota de Empenho, Contrato 
de aquisição ou outros instrumentos, na forma do disposto no art. 62 da 
lei nº 8.666/93.
art. 6º. o recebimento de materiais de valor superior ao limite estabelecido 
pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações deverão ser confiados a no mínimo 
3 (três) membros da crMPci.
art. 7º. os membros da comissão deverão ser servidores efetivos e co-
missionados do Estado. i- os membros da crMPci desempenharam suas 
funções concomitantemente com as atribuições de seus cargos ou funções;
II – Os membros da Comissão não farão jus a recebimento de gratificação 
de incentivo;
III- Verificação dos setores e seus ambientes para que estejam de acordo 
com as exigências e normas para a instalação do equipamento.
art. 8º. compete à crMPci receber materiais adquiridos pela SESPa por 
meio de compra, conforme o disposto no art. 15, inc. 8º, da lei federal 
nº 8.666/93. São atribuições da comissão de recebimento de Materiais:
1.  receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e à qualidade, o 
material entregue pelo contratado em cumprimento ao contrato ou instru-
mento equivalente;
2.  rejeitar o material sempre que estiver fora das especificações do Con-
trato ou instrumento equivalente, ou em desacordo com a amostra apre-
sentada na fase de licitação, podendo submetê-lo, se necessária, ao exame 
de órgãos oficiais de Metrologia e Controle de Qualidade;
3.  atestar a DANFE ou equivalente, ou emitir notificação de recusa de re-
cebimento, no caso de rejeição de material, conforme o caso;
4.  receber os recursos dirigidos à autoridade superior, interpostos contra seus atos;
5.  rever seus atos, de ofício ou mediante provocação;
6.  remeter à autoridade superior o recurso, devidamente instruído e infor-
mado, sempre que mantiver sua decisão.
art. 9º. os materiais adquiridos pela SESPa com valores até o limite de 
carta-convite, estabelecido na alínea “a” do inc. ii do art. 23 da lei federal 
nº 8.666/93 serão recebidos e aceitos pela chefia do almoxarifado mais um 
membro da crMPci, conforme o caso.
art. 10º. o recebimento de materiais; em virtude de compra, divide-se em 
provisório e definitivo.
i- considera-se provisório o recebimento quando da entrega do material 
pelo fornecedor.
II- Considera-se definitivo o recebimento após a declaração de aceitação 
de que trata o art. 4º desta instrução.
art. 11º. o recebimento provisório não implica a aceitação do material ou 
bem permanente. art. 12º. Quando, para a aceitação do material adqui-
rido, for necessário conhecimento técnico em área específica, a CRMPCI 
deverá solicitar à unidade técnica competente a indicação de servidor (es) 
habilitado(s) para o respectivo exame técnico. o prazo para exame técnico 
por aquisição referido no caput será de 5 (cinco) dias úteis: inexistindo 
pessoas habilitadas no quadro permanente da SESPa, poderá a comissão 
recorrer ao conhecimento técnico de servidores de outros órgãos.
art. 13º. ocorrendo a não aceitação do material ou bem por qualquer mo-
tivo, a crMPci dará ciência ao setor de envio de empenhos para que estes 
notifiquem o fornecedor a no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento 
da Notificação, proceder à regularização.
Art. 14º. Após a verificação da qualidade, quantidade e validade dos mate-
riais adquiridos e estando estes de acordo com as especificações exigidas, 
a crMPci deverá atestar a daNfE ou equivalente.
art. 15º. Nenhum material deverá ser liberado aos usuários antes de cum-
pridas as formalidades de recebimento, aceitação e registro no competente 
instrumento de controle.
art. 16º. o mandato da comissão aqui instruída será de 02 (dois) anos, a 
contar da data da publicação da mesma no doE, podendo ser prorrogado 
por igual período e, vedada a recondução de sua totalidade no período 
subsequente após a prorrogação deste período.
Esta portaria substitui a portaria 1048 de 01 de dezembro de 2020, e entra em 
vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 688796
Portaria Nº 189 de 05 de aGosto de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, a cláusula décima Quinta do contrato nº 070/2016 e a cláusula 
Sétima do contrato nº 031/2021 e os autos dos Processos n° 2021/597085 
e 2021/827915;

r E S o l V E: revogar a PorTaria Nº 153 de 30/06/2021 publicada 
no doE de 01/07/2021 por haver incorreções; revogar a designação da 
servidora HErMiTa Maria rodriGUES dE caMPoS, matrícula nº 5281814-
2, nomeada na PorTaria Nº 129 de 08/06/2021 publicada no doE de 
09/06/2021 e; designar em substituição o servidor roNiElSoN faVacHo 
DA CONCEIÇÃO, matrícula nº 59006601, para acompanhar e fiscalizar 
os contratos acima, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, 
quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para 
fins de pagamento, no âmbito da Unidade Mista de Saúde de São Caetano 
de odivelas/2ºcrS, adotando todos os procedimentos necessários e 
previstos em lei.  rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 689065
Portaria Nº 188 de 05 de aGosto de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, a cláusula de fiscalização dos contratos nº 031/2021 e 038/2021 
e os autos dos Processos n° 2021/597085 e 2021/827915;
r E S o l V E: revogar a designação da servidora HElENa dE NaZarÉ 
MoraiS alVES, matrícula nº 0721174-1, nomeada na PorTaria Nº 32 de 
07/08/2020, publicada no DOE de 11/08/2020 para fiscalizar o Contrato 
nº 070/2016 com a empresa E B cardoSo no âmbito da Unidade Mista de 
São Caetano de Odivelas/2º CRS. A servidora permanecerá na fiscalização 
dos contratos nº 031/2021(BElÉM rio SErGUraNÇa EirEli EPP) e 
038/2021(SErVlidEr SErViÇoS dE liMPEZa E coNSErVaÇÃo EirElli-
EPP), a qual foi nomeada através da PorTaria Nº 129 de 08/06/2021 
publicada no DOE de 09/06/2021, para acompanhar e fiscalizar os referidos 
contratos, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando 
comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de 
pagamento, no âmbito do Escritório do 2ºcrS/SESPa, adotando todos os 
procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 689052

errata
.

errata
Fica retiFicado Na Portaria N° 0839 de 20/07/2021, PU-
BLicada No doe N° 34.646 de 22/07/2021, QUE rEMoVEU a SEr-
Vidora oriENTiNa dE JESUS dE oliVEira SaNToS, MaTrÍcUla Nº 
5113148/1, o SEGUiNTE;
oNde se LÊ: cENTro dE SaÚdE - PEdrEira/aTENÇÃo PSicoSSocial.
Leia-se: cENTro dE SaÚdE - icoaraci/aTENÇÃo PSicoSSocial, coM 
aTUaÇÃo Na rESidÊNcia TEraPÊUTica.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
05.08.2021.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa.

Protocolo: 688909

coNtrato
.

coNtrato Nº 054/2021 - Processo N° 2021.282565
EMPrESa: EMPrESa T&T ProdUToS MÉdicoS HoSPiTalarES lTda e TeT 
aTTrEZZaTUrE MEdico oSPEdaliErE Srl .
do oBJETo: o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de Equipamentos Eletro Médicos Hospita-
lares (Ultrassom Portátil e Monitor Multiparametro), para atender as de-
mandas da rEdE cEGoNHa e das adequações as normas vigentes para as 
UNidadES dE TraTaMENTo iNTENSiVo, nas unidades de saúde mantidas 
e administradas pela Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins, no pra-
zo e nas condições a seguir ajustadas, decorrentes do Pregão Eletrônico 
nº 237/2019, com motivação e finalidade descritas no Termo de Refe-
rência do órgão requisitante Termo de referência constante do processo 
2021.282565.
do PrEÇo: coNTraTaNTE pagará à coNTraTada, pela aquisição do ma-
terial o valor total de  r$ 9.300.000,00 (nove milhões e trezentos mil).

iTE M   dEScriÇÃo QUaNTidadE Valor UNiTÀrio Valor ToTal

01

UlTraSSoM PorTáTil: 
(conforme descrição no 
termo referência do pro-

cesso 2021.282565)
 

  60 r$ 155.000,00
r$

9.300.000,00

da doTaÇÃo orÇaMENTária: dotação orçamentária: 7684, Elemento de des-
pesa: 449052 e fonte de recurso: 0103 / 0101 / 0149 / 0349 / 0303 / 0301.
Vigência: 05/08/21 a 04/08/22
data da assinatura: 05/08/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 689008
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coNtrato Nº 055/2021- Processo N° 2021.282565
EMPrESaS: EMPrESa SiSNac ProdUToS Para SaÚdE lTda e GENESiS 
WorldWidE iNTErNaTioNal TradiNG coMPaNY liMiTEd.
do oBJETo: o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de Equipamentos Eletro Médicos Hospita-
lares ( Ultrassom Portátil e Monitor Multiparametro), para atender as de-
mandas da rEdE cEGoNHa e das adequações as normas vigentes para as 
UNidadES dE TraTaMENTo iNTENSiVo, nas unidades de saúde mantidas 
e administradas pela Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins, no pra-
zo e nas condições a seguir ajustadas, decorrentes do Pregão Eletrônico 
nº 237/2019, com motivação e finalidade descritas no Termo de Refe-
rência do órgão requisitante Termo de referência constante do processo 
2021.282565.

item dEScriÇÃo Quantidade Valor unitário Valor total

01

MoNiTor MUlTiParÂMETro:(con-
forme descrição no termo referên-

cia do processo 2021.282565)
 

50 UNd r$ 23.990.00 r$ 1.199.500,00

do PrEÇo o valor total de r$ 1.199.500,00 (um milhão, cento e noventa 
e nove mil e quinhentos reais).
da doTaÇÃo orÇaMENTária: a despesa resultante deste contrato cor-
rerá à conta de dotação orçamentária consignada no programa: dotação 
orçamentária: 7684, Elemento de despesa: 449052 e fonte de recurso: 
0103 / 0101 / 0149 / 0349 / 0303 / 0301.
Vigência: 05/08/21 a 04/08/22
data da assinatura: 05/08/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 688960

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º termo aditivo ao termo de execução descentralizada nº 
06/2019 - Processo N° 2019/242858 e 2020/508998.
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica/SESPa e SEcrETaria 
dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS- SEdoP,
do oBJETo: o presente 4º Termo aditivo tem por objetivo a prorrogação 
pelo período de 12 (doze) meses de 13/09/2021 a 12/09/2022 e a su-
plementação no valor de r$ 368.656,28 (trezentos e sessenta e oito mil, 
seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos) do TEd 06.2019 
para atender a execução do objeto inicialmente pactuado.
da doTaÇÃo orÇaMENTÀria: 8289, Elemento de despesa: 449051 e 
fonte de recurso: 0103 / 0130 / 0301 / 0330 /0303.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no 
Termo de Execução descentralizada nº 06/2019 não alteradas por este 
Termo aditivo.
data da assinatura: 05/08/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 689085
10º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 73/2020 - Processo 
Nº 2021/31576, 2020/604336, 2020/902052, 2020/1060602, 
2020/828216 e 2020/809393.
ParTES: EMPrESa BElÉM rio SErGUraNÇa EirEli, MEdiaNTE aS cláU-
SUlaS E coNdiÇÕES a SEGUir diScriMiNadaS.
do oBJETo: o presente termo aditivo tem como objeto a repactuação 
dos preços do Contrato firmado entre as partes, nos termos previstos em 
sua cláusula quinta, em decorrência da convenção coletiva de Trabalho – 
2021/2022 – SiNdESP-Pa X SiNdiViPa/Pa, registrada em 31/12/2020 no 
MTE sob n°Pa 000791/2020.
do Valor: 1. o valor mensal do contrato nº 73.2020 passará para o valor 
de r$ r$791.325,08 (Setecentos e noventa um mil, trezentos e vinte cinco 
reais e oito centavos) e valor anual para o valor de r$9.263.591,16 (Nove 
milhões, duzentos e sessenta três mil, quinhentos e noventa um reais e 
dezesseis centavos), resultando no aumento de r$629.705,76 (Seiscentos 
e vinte nove mil, setecentos e cinco reais e setenta seis centavos) apre-
sentando o reajuste em 6,80% (Seis inteiros e oitenta centésimos por 
cento). 2. Os efeitos financeiros decorrentes do acréscimo vigoram a partir 
de 01/01/2021.
da doTaÇÃo orÇaMENTária: 8338 / 8288,  Elemento de despesa: 
339037 e fonte de recurso: 0103006360.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contra-
to nº 73/2020, não alteradas por este instrumento.
data da assinatura: 05/08/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 688785

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico Nº 089/sesPa/2020
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, co-
munica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de instrumentos voltados para a avaliação de suspei-
ta de transtorno do espectro autista e kits de recurso terapêutico, como 

forma de atender o eixo de capacitação do Projeto “cEPa pelo Pará”, da 
coordenação Estadual de Políticas para o autismo – cEPa/SaPS/SESPa.
daTa da aBErTUra: 18 de agosto de 2021
Horário: 09h00 (Horário de Brasília)
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925856
dotação orçamentária: 908288
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 7349008496
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 a pregoei-
ra responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 05 de agosto de 2021.
JoVEliNa Maria SoUSa MaToS
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 688768

FÉrias
.

Portaria N° 1.004 de 05 de aGosto de 2021 
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, publica-
da no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que dispõe os 
arts. 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo 
o processo Nº2021/740356;
rESolVE:
aUToriZar o gozo de 26 (vinte e seis) dias de férias regulamentares, a ser-
vidora SUSaN BEaTriZ BaTiSTa dE oliVEira, matricula nº 57191055/1, 
lotada no laboratório central, no período de 05.08.2021 a 30.08.2021, 
referente ao período aquisitivo de 16 de outubro de 2019 a 15 de outubro 
de 2020, interrompidas através da Portaria nº928/07.07.2021, publicada 
no doE nº 34.631/08.07.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 05.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 688636
Portaria N°1.008 de 05 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 nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2021/838365.
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 09.08.2021, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora aNa PaUla PoHl BorGES, identi-
dade funcional nº 57206127/1, ocupante do cargo de aGENTE dE arTES 
PráTicaS, lotada no 11º centro regional de Saúde-Marabá, concedidas 
através da Portaria coletiva nº 803/08.07.2021, publicada no doE nº 
34.633/09.07.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria  dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em. 05.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 688660
Portaria N°1.009 de 05 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 nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2021/838047.
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 16.08.2021, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora daYaNE dE MElo SilVa, identi-
dade funcional nº 5942517/1, ocupante do cargo de aGENTE adMiNiS-
TraTiVo, lotada no 11º centro regional de Saúde-Marabá, concedidas 
através da Portaria coletiva nº 803/08.07.2021, publicada no doE nº 
34.633/09.07.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria  dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em. 05.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 688678
Portaria N.º 1.014 de 05 de aGosto de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, coNSidEraNdo o processo 2021/837192;
r E S o l V E:
coNcEdEr 15(quinze) dias de férias regulamentares a servidora THaMi-
rES MarTiNS dE aZEVEdo, identidade funcional nº 5937340/3, cargo de 
cHEfE dE UNidadE MiSTa, lotada no Gabinete do Secretário, no período 
de 16 de agosto de 2021 a 30 de agosto de 2021, referente ao período 
aquisitivo de 17 de julho de 2020 a 16 de julho de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 05.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 688786
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Portaria coLetiVa N.º 975 de 05 de aGosto de 2021.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/ 03.04.96,
r E S o l V E:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores desta SESPa, abaixo re-
lacionados, para o mês de SETEMBro 2021.

MaTricUla SErVidorES EXErcicio PEriodo dE GoZo
5088720-1 adElSoN MilHoMEM da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
55586794-1 adMilSoN dE JESUS Baia GUioMariNo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54190962-1 adriaNa liMa SiQUEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54194131-1 adriaNo doS SaNToS liBoNaTi 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54189871-1 aGNES NaMi KaMiNoSoNo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

79189-1 alBErTo loPES BEGoT 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
6011935-1 aldEiNa BarBoSa BraZ 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5650054-2 alESSaNdra dE caSSia ViEira da SilVa 2020/2021 15/09/2021 a 14/10/2021
54191806-1 alEX SaNdro TriNdadE carValHo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57209582-2 alEX SaNToS da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57194977-1 alEXaNdra BEZErra BoNZi 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
54189002-1 aliNE diaS o dE alMEida fUrTado 2020/2021 06/09/2021 a 05/10/2021
54191545-1 aliNE iSiS SaNToS da SilVa 2020/2021 06/09/2021 a 05/10/2021
5901713-1 aliNE KEllY doS SaNToS fErrEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57191966-2 alZirENE dE SoUSa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54190075-1 aMariSSaNia corrEa cUNHa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5096375-1 aNa cidaMaia SoUZa BaTiSTa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5757070-2 aNa criSTiNa da SilVa SoUSa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
203050-2 aNa lUcia frEiTaS alMEida 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021

54189245-2 aNa Marcia fariaS SErrao 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54197646-2 aNa Maria alVES riBEiro 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5775982-1 aNa PaTricia fEio aNTUNES 2020/2020 01/09/2021 a 20/09/2021
5891547-3 aNa PaUla PErEira dE SoUZa do NaSciMENTo 2020/2021 08/09/2021 a 07/10/2021
5093236-1 aNa PiNHEiro TEiXEira oliVEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5294916-5 aNa roSa fraNco dE MENEZES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
651575-2 aNa rUTE TaVarES da SilVa 2019/2020 06/09/2021 a 05/10/2021

54190709-1 aNa Wladia SilVa liMa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57207601-1 aNdErSoN coSTa GoES 2019/2020 02/09/2021 a 01/10/2021
57197320-1 aNdErSoN doS SaNToS da coSTa 2020/2021 15/09/2021 a 14/10/2021
54195173-3 aNdErSoN lUiS do aMaral MorEira 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
5177383-4 aNdrE lUiZ corrEa dE SoUSa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54189011-1 aNdrE lUiZ SilVESTrE forMiGoSa 2020/2021 06/09/2021 a 05/10/2021
57198225-1 aNdrEa filGUEiraS MaToS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54192865-1 aNdrEa KariNa corrEa dE SoUSa SaNToS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5956288-1 aNdrEa PoMPEU BarroSo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57193961-1 aNdrESSa NaYaraH dE SoUSa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5913103-1 aNdrEZZa dE NaZarE BarBoSa da coNcEicao 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57194216-1 aNGEla acaTaUaSSU dE oliVa fErNaNdEZ 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

57194739-2 aNNa lariSSa da SilVa SErra 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

114812-1 aNToNia Maria do carMo MElo BraGa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5092752-1 aNToNia roSaNGEla liMa E SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
90930-1 aNToNio alVES dE SoUZa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
726176-1 aNToNio caETaNo rocHa dE alMEida 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
236667-2 aNToNio carloS da MaTa SidriM 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
728993-1 aNToNio carloS da roSa SoUZa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5143365-2 aNToNio carloS NaZarE MoNTEiro 2020/2021 03/09/2021 a 02/10/2021
5148820-1 aNToNio EdiMar TaVarES da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
726303-1 aNToNio fraNciSco doS SaNToS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5130700-1 aNToNio iSaiaS da coSTa rEiS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
721131-1 aNToNio riValdo diaS da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5901798-1 aNToNio ValMir TaPaJoS coNcEicao 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54190694-1 arliNdo coElHo EVErToN 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54192326-1 aUGUSTo cESar dE SoUZa BaTiSTa 2020/2021 02/09/2021 a 01/10/2021
5175470-1 aUrEa Maria lEiTE NUNES BarBoZa 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
91723-1 aUriNEia da SilVa E SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

5062519-2 BENEdiTo HarrilSoN da SilVa oliVEira 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
57233224-1 BENEdiTo JUNior dE SoUZa alMEida 2018/2019 01/09/2021 a 30/09/2021
724610-1 BENEdiTo SErGio da SilVa lira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

57194953-1 BrENa GUEdES dE SiQUEira rodriGUES 2020/2021 06/09/2021 a 05/10/2021
5146429-1 caNdido aMir GaMa BraGaNca 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

57188795-2 cariNa afoNSo NoVoa da crUZ 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021

5904368-4 carla MalViNa da SilVa BaHia 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5913452-1 carla PErPETUa fraNco do ValE 2020/2021 15/09/2021 a 14/10/2021
729469-1 carloS alBErTo doS SaNToS 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021

57173272-1 carloS alBErTo lUcaS da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
55585749-1 carMEM EUNicE GUiMaraES PaNToJa 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
5540933-2 carMEM SilVia da SilVa alBUQUErQUE 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
57206597-1 caTariNa BaiXa PErEira 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
73504342-1 caTia ElENE doS SaNToS SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54188892-1 cEcilia PaNToJa SoUSa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5093082-1 cElia Maria laZariNi dE aQUiNo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54191522-1 cElio aNdrE GoMES SaraiVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57173274-1 cHarliToN BaNdEira BarBoSa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54192996-1 cid MaYKE caBral E SilVa 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
54191357-1 ciNTHYa MEdEiroS faro 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
3223450-1 claUdia irENE fErrEira da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5878594-2 claUdia PirES roTHBarTH 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
55589793-1 claUdia SiMoNE da SilVa caBral 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
57206222-1 claUdio daNiEl lEao dE NaZarE 2019/2020 16/09/2021 a 15/10/2021
54191923-1 claUdio doS SaNToS MEllo 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
57195835-1 claUdio JoSE TaBaJara coSTa 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5143527-1 claUdio MaUricio caBrEira fErrEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54180438-3 claUdio oBadia dE carValHo 2020/2021 15/09/2021 a 14/10/2021
73504192-1 clEciaNE dE SoUSa SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5876354-2 clEdiNa MEirE BarBoSa MorEira PirES 2019/2020 14/09/2021 a 13/10/2021
3240940-3 clEidE MoNTEiro oliVEira 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
3243460-3 clElia Maria GUiMaraES SaraiVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5154677-1 clEo raiMUNdo coUTo da cUNHa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5722446-2 colETTi aNa acacio coSTa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
723649-1 coNcEicao dE Maria lUcENa liMa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

57173276-1 coriolaNo SilVa MoNTEiro JUNior 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
107670-1 coSME daMiao SoUSa SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
726737-1 crEUZa raiMUNda da SilVa SoUZa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

55590125-1 criSTiaNE dE caSSia da SilVa SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

57194279-1 criSTiaNE MoTa da coSTa VilaS BoaS 
alMEida 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

5130786-1 criSToValdo JEroNiMo da SilVa MoNTEiro 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54190754-1 criSTYaNE MaNo ViEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5534461-2 cYNTHia aMaro dE oliVEira BENTES 2020/2021 06/09/2021 a 05/10/2021
5854318-3 dalMa TaTiaNE araUJo SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5155088-1 dalVa GodiNHo BraSil BEZErra 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
120111-1 dalVa raiMUNda rEiS fErrEira coElHo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

57198171-1 daMiaNa SaNToS da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57206394-1 daNcarla caSTro PaNToJa 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
54191221-1 daNiEl aNdrE liMa loPES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54189331-1 daNiElE coUTo carValHo TEiXEira 2020/2021 06/09/2021 a 05/10/2021
5416450-2 daNiElE da SilVa MoNTEiro 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5895173-2 daNiEllE carValHo aZEVEdo caMPoS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57174833-1 daNiEllE oliVEira daMaScENo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5153808-1 dario SaNToS da SilVa 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5906487-1 daVid doS SaNToS PErEira 2020/2020 01/09/2021 a 20/09/2021
57203022-1 daVY MoraES ViEira 2020/2021 15/09/2021 a 14/10/2021
57206705-2 daYlaNE caSTro SaNToS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5144868-1 dENilSoN do NaSciMENTo SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54188323-2 dENiSE Maria loUrEiro coNTENTE 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
55586821-1 dEriValdo da coSTa dE SoUZa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5927742-2 dHYEllEN daYNara SalES SacraMENTo 2020/2021 08/09/2021 a 07/10/2021
725714-1 diNaldo da SilVa MacEdo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5158109-1 diNalVa Maria diaS dE fiGUEirEdo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5092833-1 dioNiZio alcaNTara doS SaNToS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57190775-2 dirlENE aracaTY loBaTo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5895928-1 diVaNicE cHaVES laMEira 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5896994-1 dJaNira MiraNda rocHa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54191352-1 doriValdo fErNaNdo GoMES BaTiSTa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5562490-2 dUrVal doS SaNToS GoNcalVES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54190768-1 EdEValdo da lUZ aZEVEdo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5150078-1 EdiGlEUMa dUlcE coSTa da MoTa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5879078-2 Edilcila Maria dE BriTo SalES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57197828-1 EdilEUZa BraGa coSTa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54191379-1 EdiMar SEBaSTiao dE liMa MElo JUNior 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54182281-2 EdiMilSoN afoNSo alVES coUTiNHo 2019/2020 08/09/2021 a 07/10/2021



28  diário oficial Nº 34.661 Sexta-feira, 06 DE AGOSTO DE 2021

54194020-1 EdiMilSoN da SilVa fErrEira 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
57173280-1 EdiNaldo GUilHErME aTHaYdE doS SaNToS 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
54190451-1 EdiNEa Maria NEri QUiNTaS 2020/2021 06/09/2021 a 05/10/2021
54190451-2 EdiNEa Maria NEri QUiNTaS 2020/2021 06/09/2021 a 05/10/2021
5160120-1 Eladio rodriGUES dE oliVEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57197084-1 ElaiNE criSTiNa da coNcEicao NUNES loPES 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
57234061-1 ElaNE BrUNa BarroSo ToTa da crUZ 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
57192325-2 EldEN carloS loBaTo fErrEira 2018/2019 01/09/2021 a 30/09/2021
54189197-1 ElENiSE da SilVa MoTa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54188001-2 ElEUSa cairES PardiNHo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5086493-2 EliaNa dE NaZarE PaiXao dE SoUZa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57197589-1 EliaNa frEiTaS Maia 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
725463-1 EliaNa MarTiNS doS SaNToS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

54194050-1 EliaNa MiraNda MorEira MoNTEiro 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5897191-1 EliaNE coHEN rodriGUES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57234403-1 EliaNE dE araUJo da SilVa 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
57201728-1 EliaNE fariaS dE MiraNda 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5153263-1 EliaNE oliVEira doS SaNToS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57191112-1 EliaNE SilVa dE oliVEira 2018/2019 06/09/2021 a 05/10/2021
57188551-1 Elida Maria NoVEliNo MariNHo 2020/2021 06/09/2021 a 05/10/2021
5913127-1 EliElSoN JUNior MoTa corrEa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57207809-1 EliETE da SilVa ViaNa 2018/2019 01/09/2021 a 30/09/2021

54189346-1 EliNaldo BENEdiTo BarBoSa doS SaNToS 
filHo 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021

57174159-1 EliSa lUcia NUNES ValiNo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57206725-1 EliSEU crUZ dE aNdradE 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
5900957-1 EliVaNE MoNTEiro MarQUES 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5618886-3 EliZaBETH criSTiNa dE SoUZa MENdES 2020/2021 08/09/2021 a 07/10/2021
89508-1 EliZaBETH loPES dE oliVEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

57202936-1 EliZaNGEla NaZarE SaldaNHa 2020/2021 09/09/2021 a 08/10/2021
57234453-1 EllEN carla BaraTa aSSUNcao 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54192334-1 EllEN criSTiNa SilVa Garcia dE oliVEira 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5144817-1 ElPidio MarTiNS riBEiro 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5302269-3 ElZira Maria forMiGoSa da SilVa MaNEScHY 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5892441-1 EMaNoEl raY da GaMa fariaS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54196219-1 EMilia caroliNa MarTiNS diNiZ 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
54196219-2 EMilia caroliNa MarTiNS diNiZ 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
2017504-4 EMilia dE NaZarE cardoSo alVES 2020/2021 08/09/2021 a 07/10/2021
5177480-1 EMilia VENiNa liSBoa PaiVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
109320-1 ENEdiNa MaToS da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

57207057-1 Erica MElo da SilVa 2018/2019 15/09/2021 a 14/10/2021
112631-1 ErilEi SaNToS loPES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

57188811-3 EroS daNTaS alVES fErrEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
106763-1 EUdiracY NErYS fariaS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

57231607-1 EUSirENE loPES GoNcalVES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57198226-1 EWErToN alEX BaraTa caValHEiro 2020/2021 06/09/2021 a 05/10/2021
57206965-1 EZEQUiEl doS aNJoS NaZarE VilHENa 2018/2019 15/09/2021 a 14/10/2021
57224803-1 faBia fErNaNda MENEZES da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5895742-1 faBiaNE criSTiNa loPES GoNcalVES 2018/2019 15/09/2021 a 14/10/2021
57194336-1 faTiMa caroliNa doS SaNToS corrEa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5916511-4 fErNaNda colarES dE caSTro 2020/2021 02/09/2021 a 01/10/2021

5955696-1 fErNaNda loUZada faGUNdES do NaSci-
MENTo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

5906436-1 fErNaNdo alVES do NaSciMENTo 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
55590321-2 fErNaNdo aUGUSTo do ValE GUZZo 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
57173972-1 flaVia aNdradE WaNdErlEY Barra 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57195600-1 flaVia HElEM Barra dElGado 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54192819-1 flaViaNE dENiEri GoES corrEa 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5946000-2 flaVio JoSE do carMo rEiS JUNior 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5875374-4 fraNcilENE BarroS BarBoSa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54189879-2 fraNciNalVa fErNaNdES da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5901092-1 fraNcilENE PErEira liMa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5143551-1 fraNciSca da SilVa QUarESMa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5108420-1 fraNciSca SolaNGE alENcar doS SaNToS 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5157889-1 fraNciSco fErrEira BarBoSa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57189969-1 GaBriEllY criSTiNE loPES PErEira 2020/2021 15/09/2021 a 14/10/2021
57189969-2 GaBriEllY criSTiNE loPES PErEira 2020/2021 15/09/2021 a 14/10/2021
57202940-1 GaBriEllY MoraES BElforT 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57197124-1 GariBaldi EdUardo loUrEiro ParENTE 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

5854431-2 GEaNE aNdrEa loBaTo da lUZ 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

55588081-3 GilMa Maria carValHo doS SaNToS 2019/2020 16/09/2021 a 15/10/2021
57193934-1 GilSiclE raMoS SoUTo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57198108-1 GiSElE liMa MacEdo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5906780-1 GiSEllE dE SoUSa NaSciMENTo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
55586689-1 GiSElY BraGa da roSa dE caSTro 2019/2020 13/09/2021 a 12/10/2021
54189389-2 GMaX da SilVa coSTa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5217814-2 GUioMar fErrEira dUarTE da crUZ 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5892413-1 GUSTaVo carValHo dE frEiTaS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5955747-1 GUSTaVo fErrEira loBaTo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57191264-1 HElida criSTiNa Barra dE SoUZa 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5955784-1 HENrY MarQUES dE SENa 2020/2021 09/09/2021 a 08/10/2021
5889079-1 HErliN PErEira GUiMaraES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57205661-1 HErllY NilToN fErrEira ElErES 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5090466-1 HErMaNi lUcia MarQUES PEcaNHa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5096383-1 HoNoriNa rodriGUES dE araUJo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5143438-1 ida SoarES KZaM 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5155860-4 iEda aUXiliadora craVEiro dE oliVEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54192837-1 iGor NEVES dE SoUZa 2019/2020 06/09/2021 a 05/10/2021
5150035-1 ilMa dE NaZarE MENdoNca dE SoUZa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5892390-1 iNES criSTiNa BarBoSa da SilVa 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
95338-1 iNEZ Maria BaSToS rodriGUES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
107905-1 iodilHa dE MElo fiGUEirEdo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

54187709-2 ioNara lUcENa dE SoUSa 2018/2019 15/09/2021 a 14/10/2021
112453-1 iriSMar dE alMEida MacHado 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
108472-1 irlETE daMaScENo cUNHa 2020/2021 15/09/2021 a 14/10/2021
5922416-3 iSadora MoUrao GoMES 2020/2021 24/09/2021 a 23/10/2021
54192816-1 iSoclEidE raMoS BarBoSa caMElo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
108804-1 iTaMar liMa da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

57194364-1 iVaNa SoarES da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57205303-2 iVaNETE PErEira caMPoS 2018/2019 15/09/2021 a 14/10/2021
54194770-1 iVaNicE do carMo cardoSo 2019/2020 02/09/2021 a 01/10/2021
57207984-1 iVoNETE dE JESUS oliVEira 2019/2020 13/09/2021 a 12/10/2021
5161436-1 iVoNETE dE liMa faria 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5170605-3 JaiME afoNSo dUarTE BaSToS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54190686-1 JaiMiSoN dioGo lUcio crUZ doS SaNToS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57218570-2 JaNaiNa do NaSciMENTo ViEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5177340-1 JaNE HErcilia NErES dUraNS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5177340-2 JaNE HErcilia NErES dUraNS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
726796-1 JaNETE do Socorro PiNHEiro da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

54194069-1 JaNETE SErra alcaNTara 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5892412-1 JaNNYPHE BriTo fraNco 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5417937-1 JaYME doS SaNToS MarTiNS JUNior 2020/2021 15/09/2021 a 14/10/2021
5832632-3 JEaN dE carValHo MENdoNca 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57233144-1 JEffErSoN aMaral BUNa 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
55590260-2 JESiEl aVila GoMES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57192921-1 JiSEllE PErEira MoNTEiro 2019/2020 06/09/2021 a 25/09/2021
5150000-1 Joao BaTiSTa doS SaNToS corrEia 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5108438-1 Joao BaTiSTa VEloSo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5952119-1 Joao GilBErTo BarroS do NaSciMENTo 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
108766-1 Joao raNiErE MaZZillY BorGES fErrEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5182310-1 Joao ViaNa TElES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
118346-1 JoaQUiM Maria fErrEira 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
123536-1 JoErcio caSTro NaSciMENTo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
81450-1 JorGE da lUZ PrESTES 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021

5141940-1 JorGE GaBriEl dE aViZ SilVa 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
54193887-1 JorGE raNGEl corrEa 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
5108462-1 JoSE aMErico alVES SarMENTo 2018/2019 01/09/2021 a 30/09/2021
57193917-1 JoSE aNToNio fErrEira MoNTEiro 2020/2021 10/09/2021 a 29/09/2021
5913086-1 JoSE aNToNio foNSEca NEVES filHo 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5892358-1 JoSE carliTo alVES BoTo JUNior 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
8400404-2 JoSE dE riBaMar coSTa SoUZa 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
5160421-1 JoSE dE riBaMar dE BriTo MoTa 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
54190791-1 JoSE EdUardo diaS coSTa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5149754-1 JoSE fErNaNdo airES alVES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
729981-1 JoSE GaBriEl dE arcaNJo coUTiNHo TaVarES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

54185608-1 JoSE lUiZ arrUda lEao 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

122823-1 JoSE MaciEl 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

87017-1 JoSE Maria PiMENTEl SoUZa 2020/2021 02/09/2021 a 01/10/2021

54194597-1 JoSE MorEira dE MENEZES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
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3151611-1 JoSE NaZarENo fErNaNdES PaNToJa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
86703-1 JoSE riBaMar NEVES ViEira JUNior 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

5085640-1 JoSE TEofilo larEdo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54189304-1 JoSiNo QUarESMa dE SoUSa filHo 2018/2019 01/09/2021 a 30/09/2021
5459834-1 JoViNa JoSEfa da SilVa MalcHEr 2020/2021 14/09/2021 a 13/10/2021
57205456-1 JUaNil doS SaNToS MoNTEiro 2018/2019 01/09/2021 a 30/09/2021
57195742-2 JUciaNE coNcEicao ViaNa dE oliVEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5956149-1 JUdYENicE aliNE oliVEira dE BriTo rEiS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5187745-1 JUlia racHEl alVES rodriGUES MoNTEiro 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57195693-2 KaMila PiNHEiro da SilVa PErEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54185874-4 Karla adriaNa NEGrao dE MElo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54189329-1 KaTia SiMoNE BalBi NoroNHa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5145147-1 KaTia SiMoNE cordEiro fiGUEirEdo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5853656-2 KaTiUScia liaNa liMa PiNHEiro 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
54191867-1 KEllY criSTiNa SaNToS fErrEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57197094-1 KEllY daYZiaNE QUarESMa SilVa GUEdES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5911223-2 laENa coSTa doS rEiS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5105030-2 laUdEcY aMoriM PiNTo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57194930-1 laUdEliNa Maria ViEira fErrEira 2020/2021 06/09/2021 a 05/10/2021
54191385-1 laUdiNaldo GoNcalVES NUNES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54190766-1 laUriENE araUJo dE oliVEira 2020/2021 13/09/2021 a 12/10/2021
721115-1 lEaNdro SErGio riBEiro da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5946605-2 lEila criSTiNa da coSTa rodriGUES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5154820-1 lEila Socorro SalES corrEa 2020/2021 15/09/2021 a 14/10/2021
57207290-1 lElia doS SaNToS BarroS 2018/2019 15/09/2021 a 14/10/2021
57220067-2 lENa criSSE ViEira carValHo 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
57191233-1 lEodiaNE da coNcEicao rodriGUES coSTa 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
54191384-1 lia TriNdadE BorGES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54192825-1 liliaN adriElY dUraNS 2020/2021 13/09/2021 a 12/10/2021
5901804-1 liliaN MoTa dE oliVEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54191294-3 lilia SaMPaio loBaTo 2020/2020 01/09/2021 a 20/09/2021
54189989-1 liliaN PaTricia SoUZa BarroS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57234464-1 liliaNE do Socorro coSTa ViEira 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
118974-1 liNdaci dE oliVEira MoNTEiro 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5455847-1 liNdalVa BEZErra MoNTEiro 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
2058731-3 liNdalVa MENdES loPES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57189686-3 lorENa SalGado SodrE GaTTi 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5143519-1 lUcia dE faTiMa PErEira alVES dE SoUZa 2020/2021 06/09/2021 a 05/10/2021
54194104/1 lUciaNa caMPElo da SilVa 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
57234405-1 lUciaNa MoZaQUaTro 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021

5895774-1 lUciaNNE do Socorro NaSciMENTo dE 
araUJo 2019/2020 08/09/2021 a 07/10/2021

54183550-2 lUciENE BarrETo MoTa lEdo 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
54190585-2 lUciENE ViEira PErEira 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5897472-1 lUcilENE aSSUNcao PoMPEU 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5144655-1 lUcirENE cUNHa BriTo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57207328-1 lUiZ dE araUJo alVES 2018/2019 15/09/2021 a 14/10/2021
8400427-4 lUiZ VicENTE PErEira coElHo 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5900705-1 lUiZa aGUiar caValcaNTE 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5897537-1 lUiZMar GUilHErME da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5150566-1 lUZia do Socorro PErEira coSTa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54193553-1 MaiSa dE NaZarE foNSEca raMoS 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021

92908-1 MaNoEl dE JESUS rodriGUES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57205558-1 MaNoEl raiMUNdo loBo PoMPEU 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
54191470-1 MarcElla oliVEira fiGUEirEdo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57201524-2 MarcElo cardoSo dE PaiVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54193613-1 MarcElo da SilVa BriTo 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
5154847-1 MarcElo oliVEira SarMaNHo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
8051983-1 Marcia criSTiNa cardoSo crUZ 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5900952-1 Marcia ESTEVES NUNES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5562007-1 Marcia Hilaria MoraES dE aQUiNo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5905303-2 Marcia rEGiNa alBUQUErQUE PacHEco 2020/2021 23/09/2021 a 22/10/2021
5182301-1 MarcilENE rodriGUES ViEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5913104-1 Marco liVio aMaral da SilVa 2019/2020 13/09/2021 a 12/10/2021
54189962-1 MarcoS aNdrEi alMEida dE alENcar 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
729620-1 MarcoS aNToNio alVES BiTTENcoUrT 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5955693-2 MarcUS faBiaNo MENdES dE carValHo coUra 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5256470-1 Maria alaidE QUarESMa PaNToJa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57206323-1 Maria aNToNia SilVa 2018/2019 01/09/2021 a 30/09/2021
5882141-2 Maria aSSUNcao corrEa 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021

5892647-1 Maria BENEdiTa GoMES TEiXEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
87025-1 Maria cacilda dUarTE da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
103748-1 Maria cElESTE BaSToS MiralHa 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
87335-1 Maria claUdia EMErENciaNo dE MElo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

5096219-1 Maria da coNcEicao alcaNTara BarroS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5160901-1 Maria da coNcEicao aVElar dE fraNca 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5897614-1 Maria da coNcEicao TEiXEira da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
720682-1 Maria daS GracaS alVES dE liMa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
76740-1 Maria daS GracaS BElfor doS SaNToS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

5149983-1 Maria daS GracaS Garcia SoarES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5148162-1 Maria daS GracaS TEiXEira BraGa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
3261220-1 Maria dE BElEM MarQUES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
120510-1 Maria dE faTiMa dE SoUZa SaNToS 2020/2021 15/09/2021 a 14/10/2021
5145384-1 Maria dE faTiMa NaSciMENTo GodiNHo 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
722510-1 Maria dE JESUS aTaidE oliVEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5095913-1 Maria dE JESUS SoUSa foNSEca 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5557895-3 Maria dE loUrdES fErrEira da SilVa 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
5148987-1 Maria dE NaZarE araUJo oliVEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5153336-1 Maria dE NaZarE BEZErra da coSTa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5166683-1 Maria do carMo coSTa GUErrEiro 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

5147166-3 Maria do PErPETUo Socorro XaViEr doS 
SaNToS 2020/2021 09/09/2021 a 08/10/2021

90298-1 Maria do Socorro BarrETo rEiS 2020/2021 16/09/2021 a 15/10/2021

5094860-1 Maria do Socorro dE fiGUEirEdo alBU-
QUErQUE 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

5295068-2 Maria do Socorro GoNcalVES BarroSo 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5302650-2 Maria do Socorro SaNToS foNSEca 2019/2020 06/09/2021 a 05/10/2021
5154855-1 Maria do Socorro SiQUEira dE SoUZa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54192995-1 Maria do Socorro TaVarES liMa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5606128-1 Maria doS rEiS rodriGUES da rocHa E SilVa 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
5901176-1 Maria EdilEUZa SilVa dE liMa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5118360-2 Maria EldENoUra rodriGUES loPES 2020/2021 21/09/2021 a 20/10/2021

54190101-1 Maria EliZaNGEla carValHo SaMPaio do 
NaSciMENTo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

725510-1 Maria fraNciNETE liMa do NaSciMENTo 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
57228182-1 Maria fraNciSca dE carValHo MaGalHaES 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
5136261-1 Maria GorETTi falcao dE fariaS MarTiNS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5180767-1 Maria JaQUEliNE MariNHo araUJo SardiNHa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
721344-1 Maria JoSE SilVEira ViEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

54192787-1 Maria JoSE SoarES Mafra 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5145023-1 Maria lEidE do NaSciMENTo fariaS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5879361-3 Maria liNdalVa MEdEiroS da rocHa 2021/2021 20/09/2021 a 09/10/2021
5088011-1 Maria lUcia rodriGUES dE SoUZa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57196789-1 Maria lUcia SilVa SoUZa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5150370-1 Maria lUcia ValE fEiToSa 2020/2021 06/09/2021 a 05/10/2021
118052-1 Maria lUiZa aSSad dE frEiTaS BriTo 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5096448-1 Maria MiriaM ciriNo doS SaNToS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54191583-1 Maria raiMUNda oliVEira alVES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5160774-1 Maria raiMUNda rodriGUES doS aNJoS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5147018-1 Maria rEGiNa carValHo do ESPiriTo SaNTo 2020/2021 15/09/2021 a 14/10/2021
5108373-1 Maria roSa corrEa diaS 2020/2021 13/09/2021 a 12/10/2021
5089328-1 Maria roSaliNa caBral doS PaSSoS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5153425-1 Maria SElMa ValE dE JESUS 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5900951-1 Maria SilVaNa MarQUES alVES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5890608-2 MariaNa BorGES PETroli 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5094755-1 Marilda coSTa fiGUErEdo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5156840-3 Marilia carNEiro GodiNHo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
73504363-1 MariNalVa coSTa SilVa dE oliVEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57200319-1 MariNETE faVacHo diaS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5898239-1 MarlEa riBEiro caValcaNTE 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
727180-1 MarlENE dE caSTro fElESMiNo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5901499-1 Marli MiraNda 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5913378-1 Marlio SUEd loPES TElES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57191639-2 MarloN BrUNo cHaVES MariNHo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5143608-1 MarlUcia loBaTo lEao 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5095247-1 MarlY BENTES liMa 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
57233242-1 MarlY WaTaNaBE fErrEira da SilVa 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021

5377030-1 MaSSarai JENNiNGS dE aGUiar 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

57197576-1 MaUro afoNSo dE SoUZa MiraNda 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
57188549-1 MaUro fErNaNdo ScHMidT 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
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55587808-1 MaXiMiliaNo MarTiNS PErEira 2020/2020 01/09/2021 a 20/09/2021
5520894-2 MiGUEl iVo riBEiro Gaia 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5424018-2 MilToN caMPEllo NETo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57197520-1 MilToN carloS carValHo NaZarE 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
721042-1 MoiSES MorEira liMa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5956301-1 MoNica GiUSTi rENdEiro 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5892393-1 NaGila oliVErio dE alMEida 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54194096-1 NaJla oTEro carValHo 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
57207371-1 NaNcY MaGNY 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
720470-1 NaNcY Maria MarTiNS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

57196113-2 NaTHalia criSTiaNE caldaS dE SENa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5183790-1 NaZarE do Socorro SilVa carValHo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57197551-1 NaZarENo GoNcalVES NoGUEira 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021

87009-1 NaZarENo UBiraJara GoNcalVES dE liMa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57207862-1 NEci dE SoUSa TaVarES 2018/2019 15/09/2021 a 14/10/2021
57198116-1 NEliTa dE SoUSa SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5562473-2 NElSoN dE JESUS MarQUES da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54192749-1 NElSoN roGEr dE liMa NaSciMENTo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57206689-2 NEUZiNa rodriGUES fErrEira 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
57210508-2 NicollY MaTHiaS fErrEira 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5606594-2 NilcE lEa BaNdEira dE SoUZa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57224621-1 NilSoN carValHo BoTElHo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5155797-1 NilSoN dE MoraiS fraNciSco 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
55586382-1 NiZoMar da SilVa fErrEira 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
5202744-3 NorMa lidia MaciEl MaToS 2018/2019 01/09/2021 a 30/09/2021
5140609-1 NorMa lUcia dE liMa rocHa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
81299-1 odalEa Maria diaMaNTiNo TorrES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

5096405-1 odiNEa Maria da SilVa 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5052998-2 orlaNdo fErrEira da SilVa filHo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5145090-1 oSMariNa MENdES dE alMEida 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54191579-1 PaMEla SilVa dE MiraNda 2020/2021 09/09/2021 a 08/10/2021
5956145-1 PaTricia MoNTEiro VilEla 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57206601-1 PaUla MEdEiroS da rocHa 2018/2019 15/09/2021 a 14/10/2021
57188370-1 PaUlo HENriQUE dE SoUZa BaTiSTa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5900654-1 PaUlo NaZarENo SoUZa da SilVa 2021/2021 01/09/2021 a 20/09/2021
57197596-1 PaUlo roBErTo aZEVEdo da SilVEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57207958-3 PaUlo roBErTo ValE fraiHa 2020/2021 08/09/2021 a 07/10/2021
5143250-1 PaUlo roNaldo rodriGUES dE SoUZa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
106950-1 PEdro alVES doS SaNToS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

54194665-1 PEdro PaUlo WaNZElEr NEVES 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5897760-1 PErcila alVES cardoSo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5955387-2 PHEliPE da SilVa rodriGUES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
6045442-1 rafaEl SiMoES fErrEira 2018/2019 01/09/2021 a 30/09/2021
5153603-1 raiMUNda criSTiNa PalHETa dE frEiTaS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5167060-1 raiMUNda dE alcaNTara PaNToJa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5160502-2 raiMUNda MarQUES dE carValHo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5901810-1 raiMUNda PErPETUa fariaS do NaSciMENTo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
115240-1 raiMUNdo aNToNio XaViEr da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
122980-1 raiMUNdo aSSiS VarEla JUNior 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5160952-1 raiMUNdo NoNaTo liMa da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54187830-1 raQUEl criSoToMo SaMPaio 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
57231584-1 raQUEl Gaia dE caSTro da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5188032-1 raUl JoSE MarQUES dE NaZarETH JUNior 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5901469-1 rEGiaNE GoMES da coSTa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5913456-1 rEGilENE PoNTES da SilVa 2020/2021 15/09/2021 a 14/10/2021
57197394-1 rEJaNE Maia MEScoUTo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5878837-2 rENaTa criSTiaNE MarTiNS da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5913448-1 rENaTa NUNES MarTiNS 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5147085-1 rENildE lEal MoUra 2020/2021 08/09/2021 a 07/10/2021
5955926-1 rHaMir SaUlo aSSEf SoUZa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5913105-1 ricardo airES dE MEdEiroS 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5752680-1 ricardo NaZarE SoUZa alMada 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57174834-1 riTa dE caSSia fraNco carValHo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5088984-1 riTa MiGUEl do carMo lEiTE 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
116033-1 riValdo alcaNTara loBaTo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

54192828-2 roBErTa da SilVa SoUZa 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021

305138-3 roBErTo SoarES HaGE 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

57194934-1 roBSoN dE SoUSa coSTa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54192848-1 roBSoN THiaGo dE oliVEira GoNcalVES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

54191595-1 rodriGo cEZar carValHo do NaSciMENTo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54191529-1 roGErio GodiNHo ParaGUaSSU 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57201881-1 roNaldo da SilVa PEdroSa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5895756-1 roNdiNEllE dE oliVEira PirES 2019/2020 14/09/2021 a 13/10/2021
5096146-1 roSa Maria MElo rodriGUES 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5082404-2 roSa Maria TaVarES dE aNdradE 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5146577-1 roSa Maria ValENTE riBEiriNHo alEiXo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
55586691-1 roSaNa dE NaZarE rEiS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5900657-1 roSaNa Maria corTES MadUrEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5130956-1 roSaNa Maria MaUES dE SoUSa 2020/2021 15/09/2021 a 14/10/2021
5154189-1 roSaNGEla dE faTiMa aTaidE PalHETa 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
54191597-1 roSaNGEla dE JESUS cardoSo PiEdadE 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
729183-1 roSE criSTiNa MoNTEiro cordEiro BarBoSa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

57207933-1 roSEaNE BaTiSTa da SilVa 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
57206487-1 roSEaNE SilVa dE aSSiS 2019/2020 13/09/2021 a 12/10/2021
57194975-1 roSENEidE BaSToS dE oliVEira 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5897168-1 roSiclEia SilVa VaNZElEr 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57193977-1 roSiEl PErEira carValHo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57198262-1 roSildo dE criSTo BarBoSa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5152755-3 roSilENa dE loUrdES BarrETo TriNdadE 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57203384-1 roSilENE frEiTaS dE oliVEira 2021/2021 06/09/2021 a 25/09/2021
5081378-1 roSilENE rEiS dE carValHo 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5160855-1 roZiMEirE SilVa do NaSciMENTo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
113670-1 rUi BarBoSa TorrES 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021

54193786-1 rUTH HElENa MaToS dE SoUZa aMoriM 2020/2021 29/09/2021 a 28/10/2021
721735-1 rUTH NEidE dE loUrEiro coSTa 2020/2021 02/09/2021 a 01/10/2021

54189724-1 rUTH SEfora lEMoS E SilVa 2020/2021 15/09/2021 a 14/10/2021
55586424-1 SaMara dE aGUiar fariaS BaENa 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5911896-2 SaMEla STEfaNE corrEa GalVao 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5108780-1 SaNdra dE NaZarE PadilHa fErrEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5154332-1 SaNdra do Socorro oliVEira raMoS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57197868-1 SaNdra Maria doS SaNToS fiGUEirEdo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5892639-1 SaNdra Maria oliVEira da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5901113-1 SaNdra rEGiNa aGUiar rocHa 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
57194313-1 SaNTaNa Socorro alMEida fErNaNdES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57221428-2 SaraH KEZia MElo GalVao 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
5955455-1 SaVio fEliPE GoMES PErEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5155070-1 SEBaSTiaNa Socorro cordoVil MarTiNS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5094828-1 SEBaSTiao caTariNo da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
109126-1 SEBaSTiao caValcaNTE MoNTEiro 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5157846-1 SEBaSTiao roBErTo da SilVa VaZ 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
54191494-1 SElENi cUNHa crUZ 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5897518-1 SHarlENE lUciaNE GoMES aNdradE 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57176293-2 SHaUla cUNHa collYEr 2020/2021 02/09/2021 a 01/10/2021
57190504-1 SHirlEY MorEira da SilVa cHaGaS 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5955209-1 SHYrlENE dE araUJo SaNToS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5414520-3 SilVaNa MorHY SiQUEira MENdES dE NoVoa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57194949-1 SilVia caroliNE MaciEl dE oliVEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
73504251-1 SilVia dE PaUla caBral 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57231582-1 SilVia roSaNa dE oliVEira fraNco 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
54191486-1 SiMoNE GlEicE lUSToSa alVES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5900947-1 Siria dE NaZarE oliVEira fErrEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5095867-1 Socorro dE Maria rodriGUES dE SoUZa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
55588035-1 SoNia Maria carNEiro cHaVES 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
55588035-2 SoNia Maria carNEiro cHaVES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5484472-4 SoNia Maria caSTro BarBoSa dE MElo 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5266459-2 SoNia Maria do Socorro coSTa VUlcao 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
54190352-3 SoNia Maria MoraES dE SoUSa 2020/2021 06/09/2021 a 05/10/2021
57197908-1 SoNia Maria SaraiVa dE frEiTaS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
721700-1 SUZaNa dE SoUZa E SoUZa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

54189965-1 TaiSSa alEXaNdriNa SaNToS NUNES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54189318-1 TaliTa corrEa da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54191602-1 TaNia do Socorro NUNES MoNTEiro 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
57225179-1 TaNia SoUZa da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57195477-1 TaTiaNE BarBoSa TorrES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57211020-2 TElMa BarBoZa dE SoUZa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

5900738-1 TElMa odaNi BarBoSa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

5149053-1 TElMa SUEli rodriGUES fErrEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

5956276-1 THiaGo MaTHEUS da GaMa SaNToS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
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57194084-4 ToMaZ ricardo dE araUJo BriTo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57192563-1 TUriaNo liNS PErEira NETo 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
57211597-2 UliSSES alVES roSa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
118443-1 UMBErTo roSEli doS SaNToS BriTo 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021

57228160-1 ValdEMariNa dE fiGUErEdo PiNHEiro 2020/2021 15/09/2021 a 14/10/2021
5154588-1 ValdEMir alVES rodriGUES 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54190704-1 ValdiNEa coElHo dE alMEida 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5148405-1 ValdiNETE da SilVa frEiTaS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57173269-1 ValdirENE do Socorro GoNcalVES SiQUEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57207310-1 ValEria carValHo dE SoUZa 2018/2019 16/09/2021 a 15/10/2021
6403097-1 ValEria claUdia PErEira caBral 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54189902-1 ValEria ErMaNia BarBoZa VEiGa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5150515-1 ValMira SoUZa SalES cordEiro aNTUNES 2020/2021 15/09/2021 a 14/10/2021
54190003-1 VaNESSa do Socorro daNTaS dE liMa 2020/2021 06/09/2021 a 05/10/2021
8400750-2 VaNia da SilVa corrEa 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
73504339-1 VaNia Marcia PErEira dE VaScoNcEloS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57207833-1 VaNiSE Marcal rodriGUES 2019/2020 15/09/2021 a 14/10/2021
54191174-1 VEra lUcia do aMaral BoTElHo 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5092655-1 VEra Maria dE MiraNda NaHMiaS 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5142105-1 ViTaliNa BorGES PaNToJa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
721212-1 ViValdo fErNaNdES da cUNHa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
5108039-2 WaiNEr rodriGUES dE liMa 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
723479-1 WalBErTo carValHo dE MiraNda 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5562635-3 WaldEMir aMoriM da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57224392-2 WaNdEr lUiZ cUNHa da SilVa 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

57197102-1 WaNdErSoN aNToNio florENTiNo dE 
aNdradE 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

725641-1 WaSHiNGToN rUBEM MarTiNS da SilVEira 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
57193612-1 WENdEr lUiS BarroSo TaVarES 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5139511-1 YaSUKo MUraTa SUZUKi 2019/2020 01/09/2021 a 30/09/2021
5160839-1 ZENilda aMaral MaMEdE 2020/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 05.08.2021
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 688851

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

errata de FÉrias
Retifica-se a Portaria Coletiva n°. 803/08.07.2021, publicada 
no doe N°.34.633/09.07.2021, referente ao servidor diEGo lEiTE 
cUTriM, Matrícula n° 5949378/1, o PErÍodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 02.08.2021 a 31.08.2021.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 09.08.2021 a 07.09.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 05.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 688628

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 1.010 de 05 de aGosto de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 
nº. 039/03.04. 96, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo o processo nº 
2021/705245;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora PaTrÍcia 
VUlcÃo MarTiNS dE frEirE, identidade funcional 57190351/1, ocupan-
te do cargo de ENfErMEiro, lotada na Unidade Especial-abrigo João Paulo 
ii, no período de 01 de Julho de 2021 a 30 de Julho de 2021, referente 
ao período aquisitivo de 16 de outubro de 2019 a 15 de outubro de 2020, 
concedidas através da Portaria coletiva nº 668/02.06.2021, publicado no 
doE nº. 34.604/07.06.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 05.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 688689
Portaria Nº. 1.011 de 05 de aGosto de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 
nº. 039/03.04. 96, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo o processo nº 
2021/831424;

r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora rENaTa HEN-
riQUES dE oliVEira Kalif, identidade funcional 55590288/2, ocupante 
do cargo de foNoaUdioloGo, lotada na Unidade de referência Espe-
cializada-Presidente Vargas, no período de 02 de agosto de 2021 a 31 
de agosto de 2021, referente ao período aquisitivo de 16 de outubro de 
2019 a 15 de outubro de 2020, concedidas através da Portaria coletiva nº 
803/08.07.2021, publicada no doE nº. 34.633/09.07.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 05.08.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 688695

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 992 de 03 de aGosto de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2021/835620.
rESolVE:
caNcElar, a partir de 02.08.2021, de acordo com o artigo 93, § 1º da lei 
nº. 5810 de 24.01.1994, a licença Sem Vencimentos, concedida através da 
Portaria nº. 1.000/18.08.2020 publicada em doE nº 34.321/24.08.2020, 
do servidor daNiEl dE alMEida lEMoS, matrícula nº. 57207349/1, ocu-
pante do cargo de Técnico de Enfermagem, lotado no Hospital regional 
- Tucuruí.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado
de Saúde Pública em: 03.08.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria coLetiVa Nº 1005 de 05 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 que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de;
rESolVE:
coNcEdEr, licença assistência, aos servidores abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período laudo

57198233/1 Maria lUcia cardoSo da SilVa aGENTE dE PorTaria 11/01/2021 aTÉ 
10/02/2021

77329 – 
15/07/2021

57194279/1 criSTiaNE MoTa da coSTa VilaS 
BoaS alMEida

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

05/06/2021 aTÉ 
11/06/2021

77531 – 
21/07/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 05/08/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 688607
coMissÃo iNterGestores BiPartite

secretaria de estado de saÚde PÚBLica – sesPa
coNseLHo de secretarias MUNiciPais de saÚde 

do estado do ParÁ
Resolução Nº 89, de 29 de julho de 2021.

a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e,
- Considerando a Portaria de Consolidação Nº º 6, que regulamenta o fi-
nanciamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os 
serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo 
monitoramento e controle.
- considerando a Portaria GM/MS Nº 1.483, de 1º de julho de 2021, que 
altera a Portaria de consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, 
para dispor sobre a aplicação de recursos de programação e de emendas 
parlamentares para aquisição de ambulância de Transporte tipo a - Sim-
ples remoção.
- considerando a Portaria GM/MS nº 1.263, de 18 de junho de 2021, que 
dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem re-
cursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferên-
cias do fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, distrito 
federal e Municípios, no exercício de 2021.
- Considerando o Oficio Nº 0.813/2021 da Secretaria Municipal de Saúde 
de capitão Poço, que solicita aprovação da Proposta de aquisição de Equi-
pamento / Material Permanente - fNS nº 11488.124000/1210-01, refe-
rente aquisição de 01 (uma) ambulância Tipo a - Simples remoção, com 
recursos previsto na Emenda Parlamentar n.º 81000792, no valor de r$ 
235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais).
- considerando o regimento interno da ciB/Pa, aprovado pela resolução 
ciB N º 152, de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo art. 25, Pa-
rágrafo Único, letra “d” define: “ A CIB poderá aprovar ou homologar, sem 
a necessidade da plenária, as deliberações da cir, nas seguintes situa-
ções:...d) Homologação de recursos oriundos de projetos e/ou Emendas 
Parlamentares do tesouro federal ou estadual”.
- considerando a resolução cir Metropolitana iii, Nº 008, de 29 de julho 
de 2021, que aprova a Proposta de aquisição de Equipamentos/Material 
Permanente nº 11488.124000/1210-01 apresentada pela Secretaria Mu-
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nicipal de Saúde de capitão Poço/Pa, junto ao fundo Nacional de Saúde/
Ministério da Saúde, com recursos na Emenda Parlamentar n.º 81000792 
destinados à aquisição de 01 (uma) ambulância Tipo a - Simples remoção.
resolve:
art.1° - Homologar a resolução cir Metropolitana iii, Nº 008, de 29 de ju-
lho de 2021, que aprova a Proposta de aquisição de Equipamentos/Material 
Permanente nº 11488.124000/1210-01 apresentada pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de capitão Poço/Pa, junto ao fundo Nacional de Saúde/
Ministério da Saúde, com recursos na Emenda Parlamentar n.º 81000792 
destinados à aquisição de 01 (uma) ambulância Tipo a - Simples remoção, 
no valor de r$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais).
art.2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 29 de julho de 2021.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

 

Resolução Nº 90, de 29 de julho de 2021.
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e,
- Considerando a Portaria de Consolidação Nº º 6, que regulamenta o fi-
nanciamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os 
serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo 
monitoramento e controle.
- considerando a Portaria GM/MS Nº 1.483, de 1º de julho de 2021, que 
altera a Portaria de consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, 
para dispor sobre a aplicação de recursos de programação e de emendas 
parlamentares para aquisição de ambulância de Transporte tipo a - Sim-
ples remoção
- considerando a Portaria GM/MS nº 1.263, de 18 de junho de 2021, que 
dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem re-
cursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferên-
cias do fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, distrito 
federal e Municípios, no exercício de 2021.
- Considerando o Oficio nº 230706/2021/SEMUSI no qual a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de irituia solicita aprovação da Proposta de aquisição de 
Equipamentos/Material Permanente nº 12202.342000/1210-01 para aqui-
sição de uma ambulância Tipo a, destinada ao deslocamento de pacientes 
do SUS (Sistema Único de Saúde).
- considerando o regimento interno da ciB/Pa, aprovado pela resolução 
ciB N º 152, de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo art. 25, Pa-
rágrafo Único, letra “d” define: “ A CIB poderá aprovar ou homologar, sem 
a necessidade da plenária, as deliberações da cir, nas seguintes situa-
ções:...d) Homologação de recursos oriundos de projetos e/ou Emendas 
Parlamentares do tesouro federal ou estadual”.
- considerando a resolução cir Metropolitana iii, nº 009, de 29 de julho 
de 2021, que aprova a Proposta de aquisição de Equipamentos/Material 
Permanente nº 12202.342000/1210-01 apresentada pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de irituia, junto ao fundo Nacional de Saúde/Ministério 
da Saúde, destinada à aquisição de uma ambulância Tipo a, com recursos 
previstos em emenda parlamentar, no valor de r$ 235.000,00 (duzentos e 
trinta e cinco mil reais).
resolve:
art.1° - Homologar a cir Metropolitana iii, nº 009, de 29 de julho de 
2021, que aprova a Proposta de aquisição de Equipamentos/Material Per-
manente nº 12202.342000/1210-01/ Projeto Técnico do Transporte Sani-
tário Eletivo apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde de irituia, 
junto ao fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, destinados à aqui-
sição de uma ambulância Tipo a - Simples remoção Tipo com recursos 
previstos em Emenda Parlamentar 81000792, no valor de r$ 235.000,00 
(duzentos e trinta e cinco mil reais).
art.2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 29 de julho de 2021.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

 

Resolução Nº 91, de 29 de julho de 2021.
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e:
- considerando a Portaria GM/MS nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, 
que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento 
do Ministério da Saúde a Estados, distrito federal e Municípios, destinados 
à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão 
e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a relação Na-
cional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS 
(rENEM) e o Programa de cooperação Técnica (ProcoT) no âmbito do 
Ministério da Saúde.
- considerando a portaria GM/MS Nº 1.263, de 18 de Junho de 2021, que 
dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem re-
cursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferên-
cias do fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, distrito 
federal e Municípios, no exercício de 2021.
- considerando o ofício nº 255/2021 – GaB da Secretaria Municipal de 
Saúde de Terra alta/Pa, que solicita aprovação da Proposta de aquisição 
de Equipamentos e Material Permanente 13866.338000/1210-03 referente 
à aquisição de 01 (um) aparelho de ultrassonografia com aplicação tran-
sesofágica para atender a demanda da atenção especializada em saúde do 
município.

- considerando o regimento interno da ciB/Pa, aprovado pela resolução 
ciB N º 152, de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo art. 25, Pa-
rágrafo Único, letra “d” define: “ A CIB poderá aprovar ou homologar, sem 
a necessidade da plenária, as deliberações da cir, nas seguintes situa-
ções:...d) Homologação de recursos oriundos de projetos e/ou Emendas 
Parlamentares do tesouro federal ou estadual”.
- considerando a resolução cir Metropolitana iii, nº 010, de 29 de julho 
de 2021 , que  aprova a Proposta de aquisição de Equipamentos e Mate-
rial Permanente nº 13866.338000/1210-03, apresentada pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Terra alta/Pa, junto ao fundo Nacional de Saúde/
Ministério da Saúde, através de emenda parlamentar e destinada à aqui-
sição de 01 (um) aparelho de Ultrassonografia Diagnóstico com Aplicação 
Transesofágica, com recursos previstos por meio de Emenda Parlamentar.
resolve:
art.1° - Homologar a resolução cir Metropolitana iii, nº 010, de 29 de 
julho de 2021, que  aprova a Proposta de aquisição de Equipamentos e 
Material Permanente nº 13866.338000/1210-03, apresentada pela Secre-
taria Municipal de Saúde de Terra alta, junto ao fundo Nacional de Saúde/
Ministério da Saúde, destinada à aquisição de 01 (um) aparelho de Ultras-
sonografia Diagnóstico com Aplicação Transesofágica, com recursos previs-
tos na Emenda Parlamentar nº 33390006, no valor total de  r$ 301.287,00 
(trezentos e um mil, duzentos e oitenta e sete reais).
Art.2 - Aprovar a implantação do Serviço de Ultrassonografia Diagnóstica 
com aplicação Transesofágica no centro de Saúde Especial de Terra alta 
(cNES -2311801).
art.3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 29 de julho de 2021.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

Resolução Nº 92, de 29 de Julho de 2021.
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e,
- Considerando a Portaria de Consolidação Nº º 6, que regulamenta o fi-
nanciamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os 
serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo 
monitoramento e controle.
- considerando a Portaria GM/MS Nº 1.483, de 1º de julho de 2021, que 
altera a Portaria de consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, 
para dispor sobre a aplicação de recursos de programação e de emendas 
parlamentares para aquisição de ambulância de Transporte tipo a - Sim-
ples remoção.
- considerando a Portaria GM/MS nº 1.263, de 18 de junho de 2021, que 
dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem re-
cursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferên-
cias do fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, distrito 
federal e Municípios, no exercício de 2021.
- considerando o ofício nº 045/2021/GaB da Secretaria Municipal de Saú-
de de ipixuna do Pará que solicita aprovação de Proposta de aquisição de 
Equipamentos/Material Permanente nº 12846.471000/1210-02, no valor 
de r$ 249.321,00 (duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e vinte e um 
reais), com recurso de Emenda Parlamentar, para aquisição de 01 (uma) 
ambulância Tipo a de Simples remoção tipo furgão.
- considerando o regimento interno da ciB/Pa, aprovado pela resolução 
ciB N º 152, de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo art. 25, Pa-
rágrafo Único, letra “d” define: “ A CIB poderá aprovar ou homologar, sem 
a necessidade da plenária, as deliberações da cir, nas seguintes situa-
ções:...d) Homologação de recursos oriundos de projetos e/ou Emendas 
Parlamentares do tesouro federal ou estadual”.
- considerando a resolução cir Metropolitana iii, Nº 11, de 29 de julho 
de 2021, que aprova a Proposta de aquisição de Equipamento/Material 
Permanente Nº n°12846.471000/1210-02, apresentada pela Secretaria 
Municipal de Saúde de ipixuna do Pará, junto ao fundo Nacional de Saúde/
Ministério da Saúde, para aquisição de 01 (uma) ambulância Tipo a de 
Simples remoção - tipo furgão, com recursos de Emenda Parlamentar, no 
valor total de r$ 249.321,00 (duzentos e quarenta nove mil, trezentos e 
vinte e um reais).
resolve:
art.1° - Homologar a resolução cir Metropolitana iii, Nº 11, de 29 de ju-
lho de 2021, que aprova a Proposta de aquisição de Equipamento/Material 
Permanente Nº n°12846.471000/1210-02, apresentada pela Secretaria 
Municipal de Saúde de ipixuna do Pará, junto ao fundo Nacional de Saúde/
Ministério da Saúde, para aquisição de 01 (uma) ambulância Tipo a de 
Simples remoção -  tipo furgão, com recursos de Emenda Parlamentar nº 
39330006, no valor total de r$ 249.321,00 (duzentos e quarenta nove mil, 
trezentos e vinte e um reais).
art.2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 29 de Julho de 2021.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

Resolução Nº 93, de 29 de Julho de 2021.
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e,
- considerando a PorTaria Nº GM/MS N° 3.134, de 17 de dezembro 
de 2013, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de 
investimento do Ministério da Saúde a Estados, distrito federal e Municípios, 
destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a 
expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a relação 



 diário oficial Nº 34.661  33 Sexta-feira, 06 DE AGOSTO DE 2021

Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o 
SUS (rENEM) e o Programa de cooperação Técnica (ProcoT) no âmbito 
do Ministério da Saúde.
- Considerando a Portaria de Consolidação Nº º 6, que regulamenta o fi-
nanciamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os 
serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo 
monitoramento e controle.
- considerando a Portaria GM/MS nº 1.263, de 18 de junho de 2021, que 
dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem re-
cursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferên-
cias do fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, distrito 
federal e Municípios, no exercício de 2021.
- considerando o ofício nº 045/2021/GaB da Secretaria Municipal de Saú-
de de ipixuna do Pará que solicita aprovação de Proposta de aquisição de 
Equipamentos/Material Permanente nº 12846.471000/1210-03, no valor 
de r$ 50.620,00 (cinquenta mil, seiscentos e vinte reais), com recursos de 
Emenda Parlamentar.
- considerando o regimento interno da ciB/Pa, aprovado pela resolução 
ciB N º 152, de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo art. 25, Pa-
rágrafo Único, letra “d” define: “ A CIB poderá aprovar ou homologar, sem 
a necessidade da plenária, as deliberações da cir, nas seguintes situa-
ções:...d) Homologação de recursos oriundos de projetos e/ou Emendas 
Parlamentares do tesouro federal ou estadual”.
- considerando a resolução cir Metropolitana iii, Nº 12, de 29 de julho 
de 2021, que aprova a Proposta de aquisição de Equipamentos/Material 
Permanente nº 12846.471000/1210-03, apresentada pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de ipixuna do Pará, junto ao fundo Nacional de Saúde/
Ministério da Saúde destinada à aquisição dos seguintes equipamentos: 
Monitor Multiparâmetros, Bisturi Elétrico (a partir de 151 w) e carro de 
Emergência, no valor total de r$ 50.620,00 (cinquenta mil, seiscentos e 
vinte reais).
resolve
art.1° - Homologar a resolução cir Metropolitana iii, Nº 12, de 19 de 
julho de 2021, que aprova a Proposta de aquisição de Equipamentos/Ma-
terial Permanente nº 12846.471000/1210-03, destinada à aquisição dos 
seguintes equipamentos: Monitor Multiparâmetros, Bisturi Elétrico (a partir 
de 151 w) e carro de Emergência, para equipar o Hospital Municipal San-
ta clara (cNES 2616483) de ipixuna do Pará, com recursos previstos na 
Emenda Parlamentar nº 39330006, no valor total de r$ 50.620,00 (cin-
quenta mil e seiscentos e vinte reais),
art.2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 29 de Julho de 2021.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

Protocolo: 688767

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 125 de 02/08/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParTiciPar do WorKSHoP iNTErNacioNal dE EVolUÇÃo 
Viral “BioiNforMaTicS oN VÍrUS EVolUTioN aNd MolEcUlar EPi-
dEMioloGY”.
Período da viagem: 05 a 10/09/2021.
Quantidade: 05 e ½ (cinco e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa
destino: Belo Horizonte-MG.
Servidores: Gleissy adriane lima Borges/ Mat. 54194169-1/ farmacêuti-
co-Bioquímico
Patrícia Miriam Sayuri Sato Barros da costa/ Mat. 54188000-2/ farmacêutico
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 688603
Portaria Nº 126 de 02/08/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: rEaliZar cErTificaÇÃo dE MicroScoPiSTaS dE BaSE No 
diaGNÓSTico da Malária E oUTroS HEMoParaSiToS.
Período da viagem: 12 a 18/09/2021.
Quantidade: 06 e ½ (Seis e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destino (s): rurópolis-Pa.
Servidores: José Maria Trindade Marinho / Mat. 92304-1 / Téc. de laboratório
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 688604

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria n.º 416, de 05 de agosto de 2021.
o diretor do 1º centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições 
legais e;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 659, de 12 de julho de 2018, 
publicada em doE n.º 33.657, de 16 de julho de 2018, que designa a 
comissão Permanente de Processo administrativo disciplinar do 1º crS/
SESPa;
coNSidEraNdo a instauração de Processo administrativo disciplinar n.º 
2018/226700, através da Portaria n.º 257, de 17 de abril de 2019, publi-
cada no doE n.º 33.858, de 23 de abril de 2019, prorrogada através da 
Portaria n.º 416, de 17 de junho de 2019, publicada em doE n.º 33.898, 
de 18 de junho de 2019, redesignada através da Portaria n.º 552, de 19 de 
agosto de 2019, publicada em doE n.º 33.958, de 21 de agosto de 2019, 
prorrogada a redesignação através da Portaria n.º 801, de 15 de outubro 
de 2019, publicada no doE n.º 34.014, de 18 de outubro de 2019, redesig-
nada através da Portaria n.º 1.009, de 18 de dezembro de 2019, publicada 
no doE n.º 34.068, de 20 de dezembro de 2019, prorrogada a redesigna-
ção através da Portaria n.º 81, de 05 de março de 2020, publicada no doE 
n.º 34.136, de 06 de março de 2020, redesignada através da Portaria n.º 
205, de 14 de abril de 2020, publicada no doE n.º 34.183, de 15 de abril 
de 2020, prorrogada a redesignação através da Portaria n.º 236, de 21 de 
maio de 2020, publicada no doE n.º 34.227, de 22 de maio de 2020, re-
designada através da Portaria n.º 281, de 12 de agosto de 2020, publicada 
no doE n.º 34.310, de 13 de agosto de 2020, prorrogada a redesignação 
através da Portaria n.º 362, de 13 de outubro de 2020, publicada no doE 
n.º 34.372, de 14 de outubro de 2020, redesignada através da Portaria n.º 
552, de 09 de dezembro de 2020, publicada no doE n.º 34.433, de 11 de 
dezembro de 2020, prorrogada a redesignação através da Portaria n.º 065, 
de 09 de fevereiro de 2021, publicada no doE n.º 34.488, de 10 de feve-
reiro de 2021, redesignada através da Portaria n.º 184, de 12 de abril de 
2021, publicada em doE n.º 34.550, de 13 de abril de 2021, em desfavor 
do (a) servidor (a) c. c. de M., ocupante do cargo de Médico, matrícula 
funcional n.º 5166306/4, lotado (a) no (a) centro de Saúde da Pedreira/1º 
crS/SESPa, para apurar suposto acúmulo ilegal de cargo público, que se 
comprovado constitui transgressão disciplinar aos artigos 177, inciso Vi e 
178, inciso i, caracterizando o disposto no artigo 190, inciso Xii, todos da 
lei n.º 5.810/94, c/c artigo 37, incisos XVi e XVii, da cf/88;
coNSidEraNdo os termos do parecer jurídico n.º 000536/2021 – PGE/
PA (sequencial 18), ratificada com a declaração de nulidade parcial do pro-
cesso pelo Exmo. Senhor Governador do Estado do Pará (sequencial 25);
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 389/2020, da comissão 
Permanente de Pad/1º crS/SESPa.
rESolVE:
i – aNUlar, parcialmente, o processo em epígrafe, a partir do relatório 
final da comissão processante em desfavor do (a) servidor (a) c. c. de M., 
devendo ser designada nova comissão de Processo administrativo discipli-
nar para ultimar os trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 05/08/2021.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 688737

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

desiGNar serVidor
.

Portaria 003 de 05 de aGosto de 2021
dESiGNar o SErVidor coSME daMiÃo SoUSa SilVa
MaTrÍcUla 107670-1 loTado NESTE 3ºcENTro rEGioNal dE SaÚdE
Para SEr rESPoNSáVEl PElo alMoXarifado No ÂMBiTo NESTE 3ºcrS/SESPa.

Protocolo: 689021

diÁria
.

Portaria Nº 539 de diária de 05/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar treinamento para os servidores do Programa de Trata-
mento fora de domicílio no município de igarapé-açú, em decorrência das 
mudanças no quadro dos servidores.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: igarapé-açú– Pa- Brasil/ Período: 11 e 12 /08/2021. Nº de diá-
rias: duas meias diárias.
Servidoras: Zólia Hungria de amorim Borges | cPf: 700.586.872-20 |  Ma-
trícula:  57290898 | cargo:  agente administrativo.
rosiane de Nazaré Silva de Souza  | cPf: 370.603.502-25  |  Matrícula: 
5166543  |  cargo: Enfermeira.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 688580
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Portaria Nº 540 de diária de 05/08/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir as servidoras Zólia amorim e rosiane que irão realizar 
treinamento referente ao Programa de Tratamento fora de domicílio para 
is servidores no município de igarapé-açú.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: – igarapé-açú- Pa- Brasil.
Período: 11 e 12/08/2021. 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: 688581

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
Na publicação do Diário Oficial do Estado do Pará, 34.650, Diário 
Oficial, Poder Executivo – Secretaria de Estado de Saúde Pública, 
segunda-feira, 26 de Julho de 2021, pág. 44
onde se lê: Proposta de aquisição de equipamento/material permanente 
Nº 11747487000121005, no valor de r$ 169.933,00 (cento e sessenta e 
nove mil novecentos e trinta e três reais).
Leia-se: Proposta de aquisição de equipamento/material permanente Nº 
11747487000121002, no valor de r$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cin-
co mil reais).
capanema, 05 de agosto de 2021.
Patrícia de fátima lima da Silva Elayne Nazaré de Sousa
diretora 4°crS/SESPa  Secretária Municipal de Saúde de ourém
Presidenta da cir-rio caetés  representante dos Gestores na cir rio caetés

Protocolo: 688754

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 403 23 de JULHo de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar capacitação do novo
operador de Sistema do SiNaN (Sistema de informação de agravos de
Notificação), SINAN Dengue Web, SIVEP GRIPE (Sistema de Informação da
Vigilância Epidemiológica da Gripe), eSUS VE, SisPNcd (Sistema do Pro-
grama Nacional de controle da dengue) e SiVEP Malária (Sistema de 
Informação de Vigilância Epidemiológica-Notificação de Casos).
origem: caPaNEMa /Pa – destino: Peixe-Boi/Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo
Maria risalva Borges do Nascimento 57206701-1 a. de controle de Endemias

Período: 02 a 06/08/2021: Quantidade 2,5 (dUaS E MEia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 404 23 de JULHo de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: conduzir veículo oficial com servidores, para realizar Capacitação 
do novo operador de Sistema do SiNaN (Sistema de informação de agra-
vos de Notificação), SINAN Dengue Web, SIVEP GRIPE (Sistema de Infor-
mação da Vigilância Epidemiológica da Gripe), eSUS VE, SisPNcd (Sistema 
do Programa Nacional de controle da dengue) e SiVEP Malária (Sistema 
de Informação de Vigilância Epidemiológica-Notificação de Casos).
origem: capanema/Pa – destino (S): Peixe-Boi/Pa.

Nome do Servidor Matrícula  
João Sousa da Silva 0505236 Motorista

Período: 02 a 06/08/2021: Quantidade 2,5 (dUaS E MEia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 688690
Portaria Nº 365 19 de JULHo de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de dar Suporte técnico em áreas com histórico de casos agressão 
em animais de Produção por morcegos, se faz necessário realizar ações 
que fazem parte do planejamento estratégico de prevenção e controle da 
raiva, visando a manutenção da saúde humana.
origem: caPaNEMa /Pa – destino: ourem/Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo
antônio Neves Medeiros dos Santos 0505099 ag. de Saúde Pública

reynan costa dos Santos 5955656-1 ag. administrativo
itamar lima da Silva 108804-1 ag. de Portaria

Período: 02 a 06/08/2021: Quantidade 4.5 (Quatro e Meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

diÁria
Portaria Nº 366 19 de JULHo de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para dar Suporte
técnico em áreas com histórico de casos agressão em animais de Produção 
por morcegos, se faz
necessário realizar ações que fazem parte do planejamento estratégico de 
prevenção e controle da raiva, visando a manutenção da saúde humana.
origem: capanema/Pa – destino (S): ourem/Pa.

Nome do Servidor Matrícula  
antônio Marques da cruz 0500866 motorista

Período: 02 a 06/08/2021: Quantidade 4.5 (Quatro e Meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 688666

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo cir rio caetÉs Nº 008/2021
aProVa a aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS PErMaNENTES 
Para o MUNicÍPio dE cacHoEira do Piriá/Pa
a comissão intergestores regional rio caetés, no uso de suas atribuições e:
1. considerando a Portaria GM/MS Nº 1.263, de 18 de Junho de 2021, que 
dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem re-
cursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferên-
cias do fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, distrito 
federal e Municípios, no exercício de 2021, e
2. considerando a deliberação consensual da comissão intergestores re-
gional (cir) rio caetés, em reunião ordinária, em 22 de Julho de 2021
rESolVE:
art.1º - aprovar a solicitação de aquisição equipamentos e materiais per-
manentes para as Unidades de Saúde da família: Barrada da farinha e 
Piçarreira, pelo município de cachoeira do Piriá/Pa, através da Proposta de 
aquisição de equipamento/material permanente Nº 11747487000121005, 
no valor de r$ 169.933,00 (cento e sessenta e nove mil novecentos e trinta 
e três reais).
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.
capanema, 22 de Julho de 2021
Patrícia de fátima lima da Silva  Elayne Nazaré de Sousa
diretora 4°crS/SESPa  Secretária Municipal de Saúde de ourém
Presidenta da cir-rio caetés  representante dos Gestores na cir rio caetés

Protocolo: 688755

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 178 de 04 de aGosto de 2021
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
aNdErSoN coSTa GÓES – aGENTE dE coNTrolE dE ENdEMiaS - Mat. 
57207601-1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908881 0103000000 339033  440,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para os municípios de Soure e Salvaterra.
ordenador: renata Bronze Mattos.

Protocolo: 688645
Portaria: 181 de 05 de aGosto de 2021
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
riTa dE cáSSia PaMPloNa BElTrÃo – Técnica em Saúde- Mat. 5082250
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908302  0103000000 339033  200,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de cachoeira do arari.
ordenador: renata Bronze Mattos.

Protocolo: 688983

diÁria
.

Portaria N° 179 de 04 de agosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 12 diárias e meia  Valor: r$ 2.967,25
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 28/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572100551 / YGor YUri PErEira da SilVa / 791.768.872-00
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo doS ProGraMaS VSPEa, ViGiSolo, 
ViGiáGUa, NoTificaÇÃo dE dda E diSPENSaÇÃo dE HiPocloriTo dE 
SÓdio, Para oS TÉcNicoS MUNiciPaiS, Por ParTE da coordENaÇÃo 
dE ViGilÂNcia EM SaÚdE aMBiENTal, EQUiPE TÉcNica da ViSaMB/ 
7ºcrS E rEaliZar SUPErViSÃo do Mdda NoS MUNicÍPioS dE SoUrE 
E SalVaTErra.
dirETora EM EXErcÍcio do 7º crS/SESPa: rENaTa BroNZE MaTToS
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Portaria N° 180 de 04 de agosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 12 diárias e meia  Valor: r$ 2.967,25
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 28/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572076011 / aNdErSoN coSTa GoES / 410.557.132-04
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo doS ProGraMaS VSPEa, ViGiSolo, 
ViGiáGUa, NoTificaÇÃo dE dda E diSPENSaÇÃo dE HiPocloriTo dE 
SÓdio, Para oS TÉcNicoS MUNiciPaiS, Por ParTE da coordENaÇÃo 
dE ViGilÂNcia EM SaÚdE aMBiENTal, EQUiPE TÉcNica da ViSaMB/ 
7ºcrS E rEaliZar SUPErViSÃo do Mdda NoS MUNicÍPioS dE SoUrE 
E SalVaTErra.
dirETora EM EXErcÍcio do 7º crS/SESPa: rENaTa BroNZE MaTToS

Protocolo: 688644
Portaria N° 182 de 05 de agosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cacHoEira do arari
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 21/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
50822501 / riTa dE caSSia PaMPloNa BElTrÃo / 207.271.602-06
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo doS ProGraMaS dE ViGilÃN-
cia EPidEMiolÓGica - TUBErcUloSE E HaNSENiaSE.
dirETora EM EXErcÍcio do 7º crS/SESPa: rENaTa BroNZE MaTToS
Portaria N° 183 de 05 de agosto de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cacHoEira do arari
PErÍodo: dE 16/08/2021 a 21/08/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571943251 / rENilda do Socorro fErrEira BriTo TaVarES / 
178.276.632-49
oBJETiVo: dar aPoio ao MoNiToraMENTo doS ProGraMaS dE ViGi-
lÃNcia EPidEMiolÓGica - TUBErcUloSE E HaNSENiaSE.
dirETora EM EXErcÍcio do 7º crS/SESPa: rENaTa BroNZE MaTToS

Protocolo: 688980

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria Nº 176 de 05 de aGosto de 2021
Objetivo: Realizar treinamento de identificação de larvas e pupa de Aedes 
aegypti e aedes alpopictus, conforme estar preconizado pelo Programa 
Nacional de controle da dengue - PNcd.
origem: BrEVES/Pá - MElGaÇo/Pa.
Servidor (es): rosenildo ribeiro Barbosa, 5,5 diárias de 09 à 14/08/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 688859

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria Nº215 de 02 de agosto de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: acompanhar a técnica do laboratório central do Estado, como 
Revisor Auxiliar na execução da Certificação dos profissionais habilitados 
ao Diagnóstico Laboratorial em Malária, Doença de Chagas e microfilária do 
município de Jacareacanga/Pa.
origem: itaituba/ Pa- Brasil
destino: Jacareacanga/ Pa – Brasil
Período: 15/08/2021 a 27/08/2021 / N° de diária: 12,5 (doze diárias e meia)
Servidor:
José Edilson Pereira andrade
cPf: 272.307.913-91
Matrícula: 500640
cargo: Guarda de Endemias
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 688760

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 305, de 04 de agosto de 2021.
o diretor do 10° centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições le-
gais delegadas por meio da Portaria Nº. 1.082/2021-ccG, dE 6 dE JUlHo 
dE 2021, publicado no d.o.E n° 34.630 de 07/06/2021 e considerando as 
exigências no art. 3° inciso iV da lei federal n° 10.520/2002, o disposto 

no art. 5°, inciso ii da lei Estadual n° 6.474/2002, do decreto federal n° 
10.024/2019 e do decreto Estadual n° 534/2020.
rESolVE:
i – designar o Pregoeiro dilSoN MarcoS PiNTo dE SoUZa, 
Matricula n° 5825555/2, designado por meio da PorTaria N° 
297/2021 de 19/07/2021, publicado no d.o.E. n° 34.645 de 
21/07/2021, para coordenar os procedimentos licitatórios à 
realização do Pregão Eletrônico n° 02/2021 protocolado sob os autos do 
Processo n° 2021/729135 que tem como objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de locação de veículos, para atender 
as necessidades do 10° crS.
ii - designar como membros da equipe de apoio os servidores efetivos Ja-
NEclEidE da SilVa BEZErra, Matrícula n° 5892376-1 e GaSPar da Sil-
Va E SilVa, Matricula n° 57224599/1 ambos lotados neste centro regio-
nal de Saúde/SESPa.
iii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
altamira-Pa, 04 de agosto de 2021.
WaldEcir araNHa Maia
diretor do 10° crS/SESPa

Protocolo: 688779

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 48 de 05 de aGosto de 2021
o (a) ordENador ( a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado/Obtendo Capacitação Profissional.
com objetivo de reunir com os servidores da Unidade Mista de itupiranga 
para tratar de aposentaria de acordo com Memo. nº. 387/2021GdV/dG-
TES/SESPa.
destino: MaraBá/iTUPiraNGa.
Período: 12/08/2021 a 12/08/2021
N° de diárias: 0,5 (Meia diárias)

SErVidorES carGo MaTricUla

NEUSa corrEia MarTiNS cHEfE da diViSÃo dE cENTro 
rEGioNal  5958157/1

WEVErToN GUTEMBErGUE araUJo liMa aGENTE dE arTES PraTicaS 57209274/1
JoSÉ SaraiVa aMado MoToriSTa aUToriZado 503577

 ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 688899

Portaria Nº 49 de 05 de aGosto de 2021
o (a) ordENador ( a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado/Obtendo Capacitação Profissional.
com objetivo de reunir com os servidores da Unidade Mista de SÃo do-
MiNGoS do araGUaia para tratar de aposentaria de acordo com Memo. 
nº. 387/2021GdV/dGTES/SESPa.
destino: MaraBá/SÃo doMiNGoS do araGUaia.
Período: 13/08/2021 a 13/08/2021
N° de diárias: 0,5 (Meia diárias)

SErVidorES carGo MaTricUla
NEUSa corrEia MarTiNS cHEfE da diViSÃo dE cENTro rEGioNal  5958157/1

WEVErToN GUTEMBErGUE araUJo liMa aGENTE dE arTES PraTicaS 57209274/1
JoSÉ SaraiVa aMado MoToriSTa aUToriZado 503577

 ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 688902

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 393 de 05 de agosto de 2021
Nome: antônia rosileide Mariano de Souza.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5897525-1.
cPf: 720.712.732-49.
Nome: daiana ferreira Sobrinho.
cargo: Psicóloga.
Matrícula/Siape: 5897798-1.
cPf: 822.238.662-04.
Nome: francisca do rosário Nascimento campos.
cargo: agente de controle de Endemias.
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Matrícula: 5833370-2.
cPf: 177.698.412-91.
Período: 09 a 13.08.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: água azul do Norte e Pau d’arco.
objetivo: realizar treinamento sobre atualização do Prontuário Eletrônico 
(PEc) e SiScaN, monitoramento do Programa Triagem Neonatal e visita 
técnica à Unidade Básica de Saúde da Vila Nova canadá.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 688791
Portaria Nº 394 de 05 de agosto de 2021
Nome: Jean de carvalho Mendonça.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5832632-3.
cPf: 650.634.812-72.
Nome: anneth da Silva Matos.
cargo: auxiliar de informática.
Matrícula/Siape: 5187826-1.
cPf: 328.348.702-25.
Período: 08 a 14.08.2021.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Belém-Pa.
objetivo: Participar de reunião acerca da alimentação do PPa 2022/2023 
no SiGPlaN junto ao SEPlad e reunião no GT-orçamento na SESPa/Nível 
central.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 688792

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de saÚde PÚBLica
13º ceNtro reGioNaL de saÚde

Portaria Nº30 de 04 de aGosto de 2021.
o diretor do 13º centro regional de Saúde/SESPa, usando de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 5.319/2019-ccG 
de 19 de Dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 
34068 de 20/12/2019.
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora fraNcidalVa fErNaNdES Barra matricula 
nº5948121-1, lotado no Escritório regional/13°crS para responder pela 
direção do 13°centro regional de Saúde, pelo período 12 a 14/08/2021.
dESiGNar a servidora SHirlE PoNTES dE frEiTaS matricula nº5948119-
1, lotada no Escritório regional/13°crS para responder pela direção do 
13°centro regional de Saúde, pelo período 25 a 28/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do diretor do 13° crS/SESPa em: 04/08/2021
João Elias Sassim da Silva
diretor do 13º centro regional de Saúde

Protocolo: 688575

diÁria
.

PORTARIA Nº 234 de 01 de Julho de 2021
Nome: Shirle Pontes de freitas (chefe de divisão), matrícula – 5948119-
1; ilana Monique do Socorro de Moraes carvalho (agente administrativo), 
matrícula – 5913132-1;
Objetivo: Realizar Avaliação do Cadastro Nacional, módulo profissionais, 
para fins de controle e avaliação. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente 
ao deslocamento do município de cametá para oeiras do Pará no período 
de 12 a 14.07.2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 235 de 01 de Julho de 2021
Nome: Elielson Junior Mota corrêa (ag. Portaria), matrícula – 5913127-1; 
João lúcio correa da Silva (ag. administrativo), matrícula – 5089166-2;
objetivo: Vistoriar as embarcações que tem contrato de fornecimento de 
passagem fluvial com o 13º crS/SESPa para o trecho oeiras/Belém/oei-
ras e realizar pesquisa de mercado do referido trajeto para o serviço de 
fornecimento de Passagem fluvial para o PTfd. 2,5 (duas e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para oeiras do 
Pará no período de 12 a 14.07.2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

PORTARIA Nº 236 de 01 de Julho de 2021
Nome: Jocivaldo ladislau Batista (Supervisor de leishmaniose), matricula 
5789346-2; Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de Endemias), 
matrícula – 57206619-1; Manoel otávio ribeiro Baia (Motorista), matricula 
– 0505208;
objetivo: Supervisão e avaliação do sistema de informação da malária Si-
VEP-Malária. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento 
do município de cametá para Mocajuba no período de 12 a 14.07.2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 237 de 01 de Julho de 2021
Nome: Vicente filho assunção da cruz (assessor técnico em ouvidoria), 
matricula – 57233230-1;
objetivo: apoiar tecnicamente as ações da Programação do julho amare-
lo-temática: julho amarelo mês da conscientização das hepatites virais: 
faça o teste, é rápido, seguro e sigiloso, assim como também realizar a 
divulgação dos serviços de ouvidoria do SUS em parceria com as ouvido-
rias de saúde dos municípios. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao 
deslocamento do município de cametá para oeiras do Pará no período de 
12 a 15.07.2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 238 de 01 de Julho de 2021
Nome: francisca Solange alencar dos Santos (coordenação regional da 
atenção Básica), matricula 5108420-014; Mairley albuquerque Serrão (En-
fermeira) matricula – 57205608-4; alonso lopes dos Santos (Motorista), 
matrícula – 57205455-1;
objetivo: realizar avaliação dos indicadores do PQa_VS junto a coorde-
nação Municipal de Vigilância Epidemiológica. 4,5 (quatro e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para Baião e 
Mocajuba no período de 12 a 16/07/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 239 de 01 de Julho de 2021
Nome: arialdo João Sanches de oliveira (Técnica em ViSa), matrícula 
–5265983-2; Paulo Santos Guimarães Junior, (Técnico de ViSa), matri-
cula – 5108454-1; José Maria Piteira de carvalho (Motorista), matrícula 
– 5108411-2;
objetivo: realizar ação de cooperação técnica em conjunto com a ViSa 
municipal, na fiscalização de produtos e serviços em logradouros e balneá-
rios, seguindo a operação veraneio no município, de acordo com os decre-
tos: estadual e municipal; relacionados ao coVid-19 e ação de coopera-
ção técnica para equipe de ViSa sobre cciH. 4,5 (quatro e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para Baião no 
período de 13 a 17.07.2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 240 de 01 de Julho de 2021
Nome: raquel dos Santos Moreira (odontóloga), matrícula – 5482640;
objetivo: realizar Monitoramento das ações relacionadas ao Programa de 
alimentação e nutrição (vitamina a, ferro, micronutrientes, ácido fólico) 
e avaliação no andamento do acompanhamento das condicionalidades 
do Programa Bolsa família). 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente 
ao deslocamento do município de cametá para Baião no período de 14 a 
16.07.2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 241 de 06 de Julho de 2021
Nome: derlane Gaia Barroso Nascimento (Enfermeira), matricu-
la–5959514; francisco alves da Silva Neto (coord. de Hepatites Virais), 
matrícula – 57200855-2; carlena Souza Pelais (Psicóloga), matrícu-
la-5959506; ionilson alves da Silva (resp. pela rede regional de frio), 
matrícula – 5900470-1;
objetivo: Participar da Programação do julho amarelo-temática: julho 
amarelo mês da conscientização das hepatites virais: faça o teste, é rápi-
do, seguro e sigiloso. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslo-
camento do município de cametá para oeiras do Pará no período de 12 a 
15.07.2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 242 de 06 de Julho de 2021
Nome: Jocivaldo ladislau Batista (Supervisor de leishmaniose), matricula 
5789346-2; Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de Endemias), 
matrícula – 57206619-1;
objetivo: Supervisionar e avaliar os trabalhos de controle e vigilância da 
Malária realizado pela equipe técnica da SMS, sede. 2,5 (duas e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
limoeiro do ajuru no período de 15 a 17.07.2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 243 de 06 de Julho de 2021
Nome: Evanildo Pereira cabral (agente de Saúde), matrícula – 503416; 
osmar diniz Melo (agente de Saúde), matrícula – 0504879;
objetivo: realizar ações de controle da malária (distribuição e instalação 
de Mild’s, busca de casos positivos, notificação, diagnostico, tratamento, 
Educação em Saúde) nas localidades ao longo da Br 422. 14,5 (quatorze 
e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para oeiras do Pará no período de 15 a 29.07.2021
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Protocolo: 688143
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.

errata
.

Fica retiFicado Na Portaria Nº186 de 06/04/2021, PUBlicada 
Nº doE 34578 dE 10/05/2021, QUE coNcEdE fÉriaS colETiVaS a 
SErVidora JaMillY criSTiNa da SilVa SilVa, MaT 57226324/1 o 
SEGUiNTE PErÍodo aQUiSiTiVo.
oNde se LÊ: 01/04/2020  a 31/03/2020  01/07/2021 a 30/07/2021
Leia-se :  01/04/2019 a 31/03/2020 01/07/2021 a 30/07/2021

Protocolo: 689020
Fica retiFicado Na Portaria Nº026 de 12/01/2021, PUBlica-
da Nº doE 34470 dE 25/01/2021, QUE coNcEdE fÉriaS colETiVaS a 
SErVidora alZira HErUNdiNa loPES do carMo, MaT 54180548/2 o 
SEGUiNTE PErÍodo aQUiSiTiVo.
oNde se LÊ: 29/08/2019  a 28/08/2020 15/03/2021 a 13/04/2021
Leia-se :  29/08/2018 a 28/08/2019  15/03/2021 a 13/04/2021
Fica retiFicado Na Portaria Nº426 de 14/08/2020, PUBlica-
da Nº doE 34332 dE 02/09/2020, QUE coNcEdE fÉriaS colETiVaS a 
SErVidora alZira HErUNdiNa loPES do carMo, MaT 54180548/2 o 
SEGUiNTE PErÍodo aQUiSiTiVo.
oNde se LÊ: 29/08/2018  a 28/08/2019  15/10/2020 a 13/11/2020
Leia-se :  29/08/2017 a 28/08/2018  15/10/2020 a 13/11/2020
Fica retiFicado Na Portaria Nº446de 20/06/2018, PUBlica-
da Nº doE 33652 dE 09/07/2018, QUE coNcEdE fÉriaS colETiVaS a 
SErVidora alZira HErUNdiNa loPES do carMo, MaT 54180548/2 o 
SEGUiNTE PErÍodo aQUiSiTiVo.
oNde se LÊ: 29/08/2017  a 28/08/2018  03/09/2018 a 02/10/2018
Leia-se :  29/08/2016  a 28/08/2017  03/09/2018 a 02/10/2018

Protocolo: 689028

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
4º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 

Nº 106/2017-HoL
data assinatura:03/08/2021
Processo nº: 2021/314202
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
Vigência: 04/08/2021 a 03/08/2022
Valor Total do aditivo: de r$ 59.452,80 (cinqüenta e nove mil quatrocentos 
e cinqüenta e dois reais e oitenta centavos)
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado cTS – cENTro dE TEcNoloGia E SErViÇoS lTda – ME
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 688639
terMo aditiVo a coNtrato

3º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 001/2019-HoL

data assinatura:23/07/2021
Processo nº: 2021/441007
Justificativa: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 24/10/2021.
contratado PrEMiEr loGiSTicS aSSESSoria EM coMÉrcio EXTErior 
lTda
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 688733

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
 PreGÃo eLetrÔNico N° 098/2021 – HoL

objeto: aQUiSiÇÃo dE 10 Nobreak senoidal de dupla conversão 2KVa, 
entrada bivolt saída 110V.
data da abertura: 23/08/2021
 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, 05 de agosto de 2021
Suzana Keth Paiva andrade cPl-Hol

Protocolo: 688746
aViso de LicitaÇÃo

 PreGÃo eLetrÔNico N°084/2021 – HoL
objeto: contratação de empresa especializada para implantação do eSocial 
referente à folha de pagamento e obrigações sociais dos 229 (duzentos e 
vinte e nove) funcionários do iol.
data da abertura:18/08/2021
 Horário: 10 h (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, 05 de agosto de 2021
Suzana Keth Paiva andrade cPl-Hol

Protocolo: 688701
aViso de LicitaÇÃo

 PreGÃo eLetrÔNico N° 096/2021 – HoL
objeto: aQUiSiÇÃo dE diSPoSiTiVoS UTiliZadoS No SiSTEMa dE diS-
TriBUiÇÃo dE GaSES MEdiciNaiS
data da abertura: 23/08/2021
 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, 05 de agosto de 2021
Suzana Keth Paiva andrade cPl-Hol

Protocolo: 689038

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Extrato de Termo de rescisão Unilateral do contrato administrativo n.º167/
2018-HOL, firmado com a empresa LL DA SILVA EIRELI.
resolve:
Tornar sem efeito a publicação de Protocolo 686276, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.655 de 30/07/2021, em razão, da publicação está 
incompleta.
Belém, 05 de agosto
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 688723

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de rescisÃo de coNtrato
terMo de rescisÃo de coNtrato adMiNistratiVo 

Nº 167/2018-HoL
data assinatura:03/08/2021
Processo nº: 2021/318912
Justificativa considerando as razões de interesse público exaradas pela au-
toridade superior e com fulcro no art. 79, i, c/c art. 78, inciso Xii, ambos 
da lei n° 8.666/93, resolve rESciNdir UNilaTEralMENTE, a partir do dia 
30/07/2021, o coNTraTo adMiNiSTraTiVo nº 167/2018–Hol, oriundo 
do Pregão Eletrônico nº 079/2018, cujo objeto é a Manutenção corretiva e 
preventiva com reposição total de peças para um misturador de produtos 
chemix rP nº 20636.Vigência: 01/08/2021 a 29/10/2021.
contratado ll da SilVa EirEli
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 688726
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos 

Nº 033/2021 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 071/2021
Processo nº. 2020/977756
forNEcEdor: flUKKa farMácia dE MaNiPUlaÇÃo lTda - EPP
Valor Total: r$ 17.550,00
data de assinatura: 29/07/2021
ViGÊNcia: 29/07/2021 a 28/07/2022
oBJETo: fornecimento de Medicamentos para Neuroembolização - ddi, 
conforme abaixo:

iTEM cÓdiGo ESPEcificaÇÃo UNid QTdE Valor UNiTário Valor ToTal

01 212535-8

MilriNoNa 1MG/Ml, lacTaTo iV – aMPola 
10 Ml – MEdicaMENTo MaNiPUlado, 

iSENTo dE rEGiSTro Na aNViSa.
faBricaNTE: flUKKa farMácia

Marca: VUlTi farMa
ProcEdÊNcia: NacioNal

f/a 270 r$ 65,00 r$ 17.550,00

Valor ToTal da aTa r$ 17.550,00

ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS
Protocolo: 688599

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos 
Nº 033/2021 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 071/2021

Processo nº. 2020/977756
forNEcEdor: GUErBET ProdUToS radiolÓGicoS lTda
Valor Total: r$ 85.440,60
data de assinatura: 29/07/2021
ViGÊNcia: 29/07/2021 a 28/07/2022
oBJETo: fornecimento de Medicamentos para Neuroembolização - ddi, 
conforme abaixo:
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iTEM cÓdiGo ESPEcificaÇÃo UNid QTdE Valor UNiTário Valor ToTal

03 209825-3

ÉSTErES ETÍlicoS doS ácidoS GraXoS 
do ÓlEo dE PaPoUla iodado 480MG/Ml, 

10 Ml, SolUÇÃo iNJETáVEl.
Marca: liPiodol – Uf
faBricaNTE: GUErBET

ProcEdÊNcia: iMPorTado
rEG. aNViSa: 1498000120032

aMP 140 r$ 610,29 r$ 85.440,60

Valor ToTal da aTa r$ 85.440,60

ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS
Protocolo: 688596

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos 
Nº 033/2021 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 071/2021

Processo nº. 2020/977756
forNEcEdor: f. cardoSo & cia lTda
Valor Total: r$ 116.200,00
data de assinatura: 29/07/2021
ViGÊNcia: 29/07/2021 a 28/07/2022
oBJETo: fornecimento de Medicamentos para Neuroembolização - ddi, 
conforme abaixo:

iTEM cÓdiGo dEScriÇÃo do MaTErial UNid QTdE Valor 
UNiTário Valor ToTal

02 030253-8

SolUÇÃo coNcENTrada dE TirofiBa-
Na coM 50 Ml BaSE Para iN- fUSÃo 
iNTraVENoSa, Na coNcENTraÇÃo 

dE 0,25 MG (250 MicroGraMaS) /Ml. 
fab/Marca: aBl rMS: 155620053-

072029.

f/a 140 r$ 830,00 r$ 116.200,00

Valor ToTal da aTa r$ 116.200,00

ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS
Protocolo: 688602

Portaria Nº 532/2021 – daF/HoL.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 4.294 de 28/07/2020.
rESolVE:
rEMaNEJar a partir de 05/08/2021, por necessidade de serviço o servi-
dor WaldEclEY da SilVa BarBoSa, auxiliar operacional, matrícula nº 
57197025/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, da Unidade 
de atendimento imediato- Uai para a divisão de controle e Movimentação 
Pessoal (SoP) deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola.
Em, 05 de agosto de 2021.
fernando Nilson Velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 688906
Portaria Nº 533/2021 – 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 contido no processo nº 2019/561392 de 
13/11/2019.
rESolVE:
diSTraTar, a pedido a partir de 01/01/2020, o servidor JoSE TaKao 
YaMaKi, Médico, matrícula nº 5737478/1, lotado no centro de Neuroci-
rurgia, admitido sob o regime o regime das leis complementares 007/91, 
77/2011- Servidor Temporário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 05 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 688900
Portaria Nº 540/2021 - 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 Diário Oficial nº 34.578 de 
10/05/2021, PorTaria Nº 936 de 14/04/2021- instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEV.
rESolVE:
i- afaSTar, a partir de 01/05/2021, do Quadro de Pessoal do Hol, a 
servidora Maria clEMENTiNa coSTa da SilVa, auxiliar de Enfermagem, 
matrícula nº 3259544/1, regido pela lei nº 5.810/94-rJU- Estatuário Está-
vel, por motivo de aposentadoria.
ii- os efeitos desta Portaria são retroativos a 01/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 05 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 689032
Portaria Nº 541/2021 - 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 Diário Oficial nº 34.578 de 
10/05/2021, PorTaria Nº 791 de 01/04/2021- instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEV.
rESolVE:
i- afaSTar, a partir de 01/05/2021, do Quadro de Pessoal do Hol, a 
servidora Marcia doriaNi NaBor dE oliVEira, Técnico de Eletroence-
falograma, matrícula nº 5090083/1, regido pela lei nº 5.810/94-rJU- Es-
tatuário não Estável, por motivo de aposentadoria.
ii- os efeitos desta Portaria são retroativos a 01/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 05 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 689046
Portaria Nº 542/2021 - 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 Diário Oficial nº 34.607 de 
10/06/2021, PorTaria Nº 1.304 de 17/05/2021- instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEV.
rESolVE:
afaSTar, a partir de 01/06/2021, do Quadro de Pessoal do Hol, a servi-
dora raiMUNda lUiZa riBEiro doS SaNToS, atendente de Enfermagem, 
matrícula nº 3259501/1, regido pela lei nº 5.810/94-rJU- Estatuário Está-
vel, por motivo de aposentadoria.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 05 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 689063
Portaria Nº 543/2021 - 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 Diário Oficial nº 34.546 de 
09/04/2021, PorTaria Nº 664 de 15/03/2021- instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEV.
rESolVE:
i- afaSTar, a partir de 01/04/2021, do Quadro de Pessoal do Hol, o ser-
vidor raiMUNdo arMaNdo SaNToS, auxiliar de Enfermagem, matrícula 
nº 5087783/1, regido pela lei nº 5.810/94-rJU- Estatuário não Estável, 
por motivo de aposentadoria Especial Por atividade Prejudicial à Saúde.
ii- os efeitos desta Portaria são retroativos a 01/04/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 05 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 689066
Portaria Nº 539/2021 - 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 Diário Oficial nº 34.578 de 
10/05/2021, PorTaria Nº 1.030 de 23/04/2021- instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEV.
rESolVE:
i- afaSTar, a partir de 01/05/2021, do Quadro de Pessoal do Hol, a ser-
vidora Maria JUlia oliVEira rodriGUES, auxiliar operacional, matrícula 
nº 3258599/1, regido pela lei nº 5.810/94-rJU- Estatuário Estável, por 
motivo de aposentadoria.
ii- os efeitos desta Portaria são retroativos a 01/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 05 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 689012
Portaria Nº 538/2021 - 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 Diário Oficial nº 34.633 de 
09/07/2021, PorTaria Nº 1.614 de 10/06/2021- instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEV.
rESolVE:
afaSTar, a partir de 01/07/2021, do Quadro de Pessoal do Hol, o servidor 
lUiZ dE SoUSa E SilVa, Maqueiro, matrícula nº 5178436/1, regido pela 
lei nº 5.810/94-rJU- Estatuário não Estável, por motivo de aposentadoria 
por invalidez.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 05 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 689005
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Portaria Nº 537/2021 - 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 Diário Oficial nº 34.578 de 
10/05/2021, PorTaria Nº 906 de 14/04/2021- instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEV.
rESolVE:
i- afaSTar, a partir de 01/05/2021, do Quadro de Pessoal do Hol, o servidor 
JoSE PiQUEira da NoBrEGa riBEiro, Médico, matrícula nº 3259358/1, regido 
pela lei nº 5.810/94-rJU- Estatuário Estável, por motivo de aposentadoria.
ii- os efeitos desta Portaria são retroativos a 01/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 05 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 688997
Portaria Nº 536/2021 - 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 Diário Oficial nº 34.633 de 
09/07/2021, PorTaria Nº 1.329 de 30/06/2021- instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEV.
rESolVE:
afaSTar, a partir de 01/07/2021, do Quadro de Pessoal do Hol, a ser-
vidora EliSaBEl laVarEda do NaSciMENTo, Enfermeiro, matrícula nº 
5088461/1, regido pela lei nº 5.810/94-rJU- Estatuário não Estável, por 
motivo de aposentadoria.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 05 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 688982
Portaria Nº 535/2021 - 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 Diário Oficial nº 34.607 de 
10/06/2021, PorTaria Nº 1.309 de 17/05/2021- instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEV.
rESolVE:
i- afaSTar, a partir de 01/06/2021, do Quadro de Pessoal do Hol, a servidora dEU-
SEliNa do Socorro doS SaNToS, Escriturário, matrícula nº 5140897/1, regido 
pela lei nº 5.810/94-rJU- Estatuário não Estável, por motivo de aposentadoria.
ii- os efeitos desta Portaria são retroativos a 01/06/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 05 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 688975
Portaria Nº 534/2021 - 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 Diário Oficial nº 34.578 de 
10/05/2021, PorTaria Nº 1047 de 26/04/2021- instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEV.
rESolVE:
i- afaSTar, a partir de 01/05/2021, do Quadro de Pessoal do Hol, a ser-
vidora aNGEla Maria cHaGaS SoUSa, auxiliar operacional, matrícula nº 
4008820/1, regido pela lei nº 5.810/94-rJU- Estatuário não Estável, por 
motivo de aposentadoria.
ii- os efeitos desta Portaria são retroativos a 01/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 05 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 688969
Portaria Nº 544/2021 - 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 Diário Oficial nº 34.546 de 
09/04/2021, PorTaria Nº 573 de 05/03/2021- instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEV.
rESolVE:
i- afaSTar, a partir de 01/04/2021, do Quadro de Pessoal do Hol, a servi-
dora SElMa Maria doS SaNToS fariaS NaZarENo, auxiliar de Enferma-
gem, matrícula nº 5053331/1, regido pela lei nº 5.810/94-rJU- Estatuário 
não Estável, por motivo de aposentadoria.
ii- os efeitos desta Portaria são retroativos a 01/04/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 05 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 689069

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 665/2021 - cPad/Pres/FscMP
a Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar, designada 
pela PorTaria Nº 660/2021, de 03 de agosto de 2021, publicada no doE 
nº 34.659, de 05 de agosto de 2021, expedida pela Sr. BrUNo MENdES 
carMoNa, Presidente da fundação Santa casa de Misericórdia do Pará, no 
uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 205 da 
lei nº 5.810/1994.
rESolVE:
dESiGNar a servidora, Sra. andréa Moreira da rocha, Enfermeira, Matrí-
cula nº 57174905/1, para, sob compromisso, desempenhar as funções de 
secretário da referida comissão.
Patrícia Suely cavalcante Nonato
Presidente do Pad nº 2017/215221

Protocolo: 688744

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Partes: Fundação santa casa de Misericórdia do Pará e JoYce Ka-
reN LiMa VaLe, autorizada através do Processo nº 2021/746825, não 
acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: farMacÊUTico
data da admissão: 09/08/2021
Vigência: 09/08/2021 a 04/02/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 05 de agosto de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 688846

.

.

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL iNtiMaÇÃo
Na condição de Presidente da comissão de Processo administrativo 
disciplinar, designada pela PorTaria Nº 660/2021, de 03 de agosto de 
2021, publicada no doE nº 34.659, de 05 de agosto de 2021, para apurar 
os fatos descritos no processo de protocolo nº. 2017/215221, iNTiMo 
a senhora ElENE NaZarÉ MoNTEiro PaES a comparecer perante esta 
comissão, no dia 10/08/2021, às 09:00h, para prestar depoimento nos 
autos do presente processo, na condição de testemunha.
o comparecimento deve ocorrer na sala da comissão Permanente de Proces-
so administrativo disciplinar e sindicância - cPad, situada no Prédio centená-
rio da fundação Santa casa de Misericórdia do Pará, acesso pela rua Bernal 
do couto, n. 988, Umarizal, Belém-Pa, esquina com a av. Generalíssimo deo-
doro, endereço eletrônico: cpps.fscmpa@santacasa.pa.gov.br.
Patrícia Suely cavalcante Nonato
Presidente do Pad n.° 2017/215221

Protocolo: 688887

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01216

Valor: r$ 3.000,00
data: 30/07/2021
Objeto: Aquisição emergencial de fórmula modificada para nutrição enteral 
e oral, normocalórica, normoproteica e hiperlipídica.
PaE nº 2021/785856, dispensa de licitação nº 116/2021
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288 fonte de recurso: 
0269006962, Elemento de despesa: 339030;
contratada: NUTriXX SUPriMENToS aliMENTarES, cNPJ : 12401269-
0001/69
Endereço: Tv.Quintino Bocaiuva N°1970, castanhal/Pa - cEP: 68743010
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 688886
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2020Ne01214
Valor: r$ 79.238,00
data: 29/07/2021
objeto: compra emergencial de MEdicaMENToS
Processo nº 2021/826803, dispensa de licitação nº 115/2021/fScMP
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recurso: 
0269008102; Elemento de despesa: 339030;
contratada: NaTaN coMErcio lTda, cNPJ/Mf: 02.771.547/0001-16
Endereço: rua da Piçarreira, nº 1915, Marituba-Pa, cEP: 67.200-000
Telefone:(91) 32561414
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 689030
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FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: FUNdaÇÃo ceNtro de HeMoteraPia e HeMatoLoGia do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/362390
ato: contrato nº 029/2021
Nome: clayse Jennifer alves de Souza
cargo: Enfermeiro
data da admissão: 05/08/2021
Término de Vínculo: 04/02/2022
coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMENTo 
da coVid 19, aUToriZada aTraVÉS do ProcESSo Nº 2021/362390, 
coNforME lc 131/2020, arT1º i E ii, arT 2º, §2o, aUToriZado EM 
30/06/2021, NÃo acarrETaNdo acrÉSciMo dE dESPESa ao Erário.

Protocolo: 688821

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 048/2021
oBJETo contratação de empresa especializada para a prestação de servi-
ços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em 02 (duas) câmaras 
frigoríficas da marca Guimaraens Nasser, utilizadas na Gerência de Proces-
samento de Sangue – GEPro, da fundação Hemopa.
Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.com-
praspara.pa.gov.br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 19/08/2021
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
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: 339039
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 688747
PreGÃo eLetrÔNico Nº 061/2021

oBJETo: aquisição de materiais de consumo (suprimentos de informática) 
para as atividades de manutenção básicas solicitadas à Gerência de Tec-
nologia da informação.
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 18/08/2021
local: www.gov.br/compras
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10302150782890000
fonte de recurso: 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 449030, 339030 e 449052
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 688653

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio 005/2021 Processo 2021/635398
ForNeciMeNto de saNGUe e HeMocoMPoNeNtes

daS ParTES: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE ÓdidoS / UNidadE 
dE UrGÊNcia E EMErGÊNcia dr. JoSÉ BENiTo PriaNTE (coNVENENTE); 
fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia do Pará – HE-
MoPa (coNcEdENTE).
do oBJETo: Tem como objeto o fornecimento de sangue e componentes 
sanguineos examinados e liberados por parte do coNcEdENTE, aos pa-
cientes da coNVENENTE.
do PraZo: o presente convênio vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) me-
ses, contado da data da sua assinatura.
do Valor: Sem valor estimado.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Sem fonte de recurso estimada.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra: 03 de agosto de 2021
aSSiNaTUraS:
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra – fUNdaÇÃo HEMoPa. (coN-
cEdENTE)
aNa ElZa dE aNdradE TaVarES. SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE 
dE ÓdidoS / UNidadE dE UrGÊNcia E EMErGÊNcia dr. JoSÉ BENiTo 
PriaNTE (coNVENENTE)
ENdErEÇo da coNcEdENTE E cEP: Trav. Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro 
Batista campos, cEP nº 66.033-000, Belém – Pa.

Protocolo: 688758

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da Portaria: 644/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
JardEl NaZarENo SilVa da cUNHa  Gerente de Transporte/GE-
Tra 59416002
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
0122129783380000  269  339030  779,00
observação:  Nº do Processo: 2021/827230 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 688750

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 628 de 093 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 778607/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de rEaliZar aTENÇÃo ESPEcialiZada EM HEMaToloGia No MU-
NiciPio dE MaraBá/Pa no período de 11 a 14/08/2021.
  SaidE Maria SarMENTo TriNdadE, cPf: 081367002-06, Médica/co-
aMB, MaT.: 54191718, 3,5 diarias, caTia irENE dUarTE ValENTE, cPf: 
591439912-20, Médica/coaMB,  MaT.: 54186904, 3,5 diarias e JoSE roB-
SoN PaiXÃo BEZErra, cPf: 639271602-53, farmac. Bioq./coaMB, MaT.: 
555863372, 3,5 diarias..
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: 688692
Portaria Nº 646 de 05 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 834942/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar dE ViSiTa TÉcNica ao MUNiciPio dE ParaGoMi-
NaS/Pa no dia 03/08/2021.
EdGar flaVio QUEiroZ lEMoS, cPf: 299400442-91, Motorista/cHr-
caS, MaT.: 555883901, 0,5 diaria, aNaidES do Socorro da SilVa Ta-
VarES, cPf: 572018972-68, assistente Social/cHr-caS, MaT.: 54196189, 
0,5 diaria, lUciaNa caSTaNHEira SalES, cPf: 297807302-06, Enfermei-
ra/cHr-caS, MaT.: 57198781, 0,5 diaria e PaUlo coUTo SaNToS JU-
Nior, cPf: 299382012-53, op. de comp./cHr-caS, MaT.: 5898785, 0,5,.
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  05 de  agosto  de  2021.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 688822
Portaria Nº 645 de 20 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 831678/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo coNdUZir TÉcNicoS E EQUiPaMENToS ao MUNiciPio dE aNaNiN-
dEUa/Pa  no dia  15/07/2021.
  WalTEr cUNHa BaraTa JUNior, cPf: 247739482-72, Motorista/GE-
Tra, MaT.: 571752811, 0,5 diaria, faBio JoSE alcaNTara da SilVa, 
cPf: 582209412-00, Motorista/GETra, MaT.: 54188494, 0,5 diaria e Mar-
cElo SaNToS dE liMa, cPf: 480592182-04, Motorista/GETra, MaT.: 
54263241, 0,5 diaria
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  05 de  agosto de  2021  .
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 688815
Portaria Nº 647 de 05 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 841070/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTrNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE BarcarENa/Pa no 
período de 12 a 14/08/2021.
  daNiEl aUGUSTo fErNaNdES dE oliVEira, cPf: 244860512-20, aux.
operacional /GEMaN, MaT.: 3255212, 2,5 diarias
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  05 de  agosto  de  2021.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 688812
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FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria N° 427 de 02 de aGosto de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doE-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
designar o Servidor Socorro Nazaré araujo almeida Barbosa (matrícula nº 
54189707/1), para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
• CONTRATO Nº 303/2021 – NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
• CONTRATO Nº 304/2021 - LAVIE HOSPITALAR EIRELI
oBJETo: aquisição de fórmulas infantis para uso de lactantes e crianças 
internadas na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vian-
na (fPEHcGV).
ViGÊNcia: início em 02/08/2021 e término em 01/08/2022.
ProcESSo nº 182890/2021
ModalidadE: Pregão Eletrônico Nº 50/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
 iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 689075

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 242/21
Nome: GiUliaNa doS SaNToS PiNHEiro
Matrícula: 5949275/1
cargo/ lotação: auxiliar administrativo/fPEHcGV
Período: 27/07/2021 a 31/07/2021
laudo: 247/21
Nome: PaUla TaliTa da SilVa coSTa
Matrícula: 5959526/1
cargo/ lotação: auxiliar administrativo/fPEHcGV
Período: 22/07/2021 a 24/07/2021

Protocolo: 688978

coNtrato
.

coNtrato N° 303/2021
Exercício: 2021
objeto: aquisição de fórmulas infantis para uso de lactantes e crianças 
internadas na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vian-
na (fPEHcGV).
Valor Total: r$ 35.557,68 (Trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete 
reais e sessenta e oito centavos) .
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 50/2021
data assinatura: 02/08/2021
Vigência: início em 02/08/2021 e término em 01/08/2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0103, 0269, 0261,0669.
coNTraTado: NUTriXX SUPlEMENToS aliMENTarES lTda
Endereço: TV. QUiNTiNo BocaiÚVa Nº 1970, loJa a, Sala B- cENTro
caSTaNHal/Pa
cEP: 68.743-010
Telefone: (91) 8146-9115/98873-0328
E-mail: nutrixxsuplemento@hotmail.com
ordenadora responsável: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 689074

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo N° 112/2021

Valor: r$ 1.500,00 (Mil E QUiNHENToS rEaiS)
objeto: aquisição emergencial de produtos para Urologia para atender as 
necessidades da fundação Pública estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (fPEHcGV) por um período de 180 (cento e oitenta) dias.
Data de Ratificação: 02/08/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
Programa: 10.302.1507.8288 e/ou 10.302.1507.7684
fonte: 0261,0269,0103,0149 E SUaS rESPEcTiVaS SUBfoNTES E SUPE-
raViTS
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c e/ou 7684 coVidPa
origem do recurso: Estadual
coNTraTado
Nome: GUilBEr farMacÊUTica coMÉrcio lTda.
Endereço: PaSSaGEM BoM SoSSEGo Nº 20 – cENTro.
aNaNiNdEUa/Pa
cEP: 67030-245
Telefone: (91) 3282 0788 / (91) 3238 3814
E-mail: comercial@guilberfarma.com  / licitacao@guilberfarma.com
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 688687

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 356 de 04 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):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
JaNaildES PErEira dE SoUSa – MaT. 54185704-3, ENfErMEira
Nº 1.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 29/07/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Portaria Nº 358 de 05 de aGosto de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SaNTa MÔNica 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):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
JaNaildES PErEira dE SoUSa – MaT. 54185704-3, ENfErMEira
Nº 1.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 31/07 À 01/08/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Portaria Nº 357 de 05 de aGosto de 2021
oBJETiVo: coNdUZir PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal SaNTa MÔNica 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):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
Nº 0.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 30/07/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Protocolo: 688640
..

secretaria de estado
de traNsPortes

.

Portaria
.

Portaria Nº 181 de 27 de JULHo de 2021
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro no uso das atribuições que 
lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, 
publicada no doE nº 33.781 de 15.01.2019;
considerando o teor do PaE nº 2021/801039;
resolve:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias antecipados das férias regulamentares do ser-
vidor JoSE Maria alVES dE liMa, id. funcional nº 3274667/1/1, ocu-
pante do cargo de auxiliar de Portaria, no período de 02 a 31.08.2021, 
referente ao período aquisitivo de 02/08/2020 a 01/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 26 de julho de 2021
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 183 de 28 de JULHo de 2021
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada no 
doE nº 33.781 de 15.01.2019, e considerando o disposto no art. 74 da lei 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
resolve:
coNcEdEr, o usufruto de 15 (quinze) dias de férias a servidora roSa 
Maria folHa do ValE, id. funcional nº 5446384/4, ocupante do cargo 
em comissão de Gerente de recursos Humanos, no período de 30.07 a 
13.08.2021, referente ao exercício de 08.01.2019 a 07.01.2020, concedido 
por meio da PorTaria Nº 86/daf de 31.05.2021, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.602 de 02.06.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 28 de julho de 2021
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 190 de 03 de aGosto de 2021
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro no uso das atribuições que 
lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, 
publicada no doE nº 33.781 de 15.01.2019, e considerando o disposto no 
art. 74 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
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coNSidEraNdo o teor do Memorando nº 15/2021-Sad, anexo ao PaE nº 
2021/834304;
resolve:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o usufruto de férias 
regulamentares da servidora THaNYSE KarolYNE SilVa PESSoa id. 
funcional nº 5926310/4, ocupante do cargo em comissão de assessor, 
lotada na Secretaria adjunta, no período de 05.08 a 03.09.2021 para o 
momento oportuno, referente ao exercício de 03.08.2020 a 02.08.2021, 
concedido por meio da PorTaria Nº 123 de 25.06.2021, publicada no doE 
nº. 34.624 de 30.06.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 03 de agosto de 2021
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 688800

errata
.

aViso de errata ao editaL
Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 016/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público que no Edital da licitação em re-
ferência, na cláusula ii – do oBJETo, página 1 e na cláusula iii – doS 
rEcUrSoS fiNaNcEiroS, página 1, 
onde se lê:
2.1 - a presente licitação tem como objeto... no município de Maracanã;
3.1 - as despesas decorrentes da execução dos serviços,... Pi: 206cPVciST.
Leia-se:
2.1 - a presente licitação tem como objeto... no município de Santo antô-
nio do Tauá;
3.1 - as despesas decorrentes da execução dos serviços,... Pi: 206cPViciST.
a Errata encontra-se a disposição dos interessados na sala da cPl/SE-
TraN e no site da SETraN - http://setran.pa.gov.br, no Menu Transparên-
cia Publica, licitações, licitações (detalhes). ficam inalteradas as demais 
informações dos referidos Editais, inclusive, data, hora e local do certame.
Belém, 05 de agosto de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 688844
errata ao resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos 

de HaBiLitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 014/2021.
oBJETo: construção e Pavimentação da Pa-220, Trecho entroncamento 
rodovia Pa-136 - Encontro Pa-395, sub trecho Km 22,00 / Entronc. Pa-395 
(lote ii), com extensão de 20,00 km, na região de integração do Guamá, 
sob a Jurisdição do 1º Núcleo regional.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público que na publicação do resultado do 
julgamento dos Documentos de habilitação, publicado no Jornal Diário Ofi-
cial do Estado do Pará de nº 34.631, de 08 de julho de 2021:
onde se lê:
“a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos do-
cumentos de Habilitação. as empresas J a coNSTrUcoNS ciVil EirEli, 
TSc iNfraESTrUTUra E coNSTrUÇÕES EirEli, HB20 coNSTrUÇÕES Ei-
rEli, lUcENa iNfraESTrUTUra EirEli, ENGEforT coNSTrUTora E EM-
PrEENdiMENTo lTda, d fáTiMa coNSTrUTora lTda, f.a.S dE carVa-
lHo SErViÇoS TÉcNicoS EirEli, Via Pará coNSTrUTora lTda,  SaN-
JUaN ENGENHaria lTda, TErcoN coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli, 
G.r. froTa EirEli, coNcrETa ENGENHaria EirEli e coNSTrUa ENGE-
NHaria lTda foram consideradas HaBiliTadaS, e as empresas carMoNa 
caBrEra coNSTrUTora dE oBraS S.a., coNcEPÇÃo coNSTrUÇÕES E 
SErViÇoS, arf coNSTrUÇÕES E ENGENHaria EirEli, coNSTrUTora 
NorTE BraSil lTda, fÊNiX loGÍSiTica coMÉrcio E locaÇÕES dE Má-
QUiNaS EirEli e ENGETErra coNSTrUÇÕES E TErraPlaNaGEM lTda 
foram consideradas iNaBiliTadaS.”
Leia-se:
“a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos do-
cumentos de Habilitação. as empresas TSc iNfraESTrUTUra E coNS-
TrUÇÕES EirEli, HB20 coNSTrUÇÕES EirEli, lUcENa iNfraESTrU-
TUra EirEli, ENGEforT coNSTrUTora E EMPrEENdiMENTo lTda, d 
fáTiMa coNSTrUTora lTda, Via Pará coNSTrUTora lTda, SaNJUaN 
ENGENHaria lTda, TErcoN coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli, G.r. 
froTa EirEli, coNcrETa ENGENHaria EirEli e coNSTrUa ENGENHa-
ria lTda foram consideradas HaBiliTadaS, e as empresas f.a.S dE car-
ValHo SErViÇoS TÉcNicoS EirEli, carMoNa caBrEra coNSTrUTora 
dE oBraS S.a., coNcEPÇÃo coNSTrUÇÕES E SErViÇoS, arf coNSTrU-
ÇÕES E ENGENHaria EirEli, coNSTrUTora NorTE BraSil lTda, fÊNiX 
loGÍSiTica coMÉrcio E locaÇÕES dE MáQUiNaS EirEli, J a coNS-
TrUcoNS ciVil EirEli e ENGETErra coNSTrUÇÕES E TErraPlaNaGEM 
lTda foram consideradas iNaBiliTadaS.”
a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recursos. cópia da errata da ata de julgamento da 
documentação de Habilitação, encontra-se à disposição dos interessados 
na sala da comissão Permanente de licitação da SETraN, na av. almirante 
Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 08 de julho de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 689041

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do convênio: 005/2021  Processo nº 2021/274912
Valor Total: r$ 1.201.822,08 (um milhão, duzentos e um mil, oitocentos e 
vinte e dois reais e oito centavos).
objeto: À aquisição de 242.792,34 litros de óleo diesel S-10 para o abas-
tecimento de equipamentos de terraplenagem para o restabelecimento da 
trafegabilidade com recuperação de pontos críticos das estradas vicinais 
em áreas atingidas pelos desastres naturais, totalizando uma extensão de 
523 km, no município de conceição do araguaia /Pa, que serão utilizados 
para execução do objeto deste instrumento;
 data de assinatura: 05/08/2021 Prazo: 120 (cento e vinte) dias
inic. de Vig.: 05/08/2021  T. Vig.: 02/12/2021
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0324000000; origem: recurso Es-
tadual; Plano interno: 206aQcoVccG; ação detalhada: 268248.
coNTraTado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE coNcEiÇÃo do araGUaia  
cNPJ: 05.070.404/0001-75
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 688913

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 004/2020  Processo nº 2019/616936
Nº. do Termo: 1º  data de assinatura: 05/08/2021
Justificativa O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 004/2020 é decorrente da solicitação da concedente.  a prorrogação 
de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula 
Quinta, alínea “h”, e cláusula décima, item 10.1, passando consequente-
mente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste 
instrumento.
Prazo: 218 (duzentos e dezoito) dias  inic. de Vig.: 07/08/2021  T. Vig.: 
12/03/2022
Nome: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BoM JESUS do TocaNTiNS - cNPJ n° 
22.938.757/0001-63.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 688865
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio.
Nº. do convênio: 063/2020 Processo nº  2020/388322
Nº. do Termo: 2º data de assinatura: 09/07/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 063/2020. a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 
8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item i, alínea “h” e, passando 
consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte inte-
grante deste instrumento.
Prazo: 246 (duzentos e quarenta e seis) dias inic. de Vig.: 11/07/2021 Vig.: 
13/03/2022
Nome: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará, cNPJ n° 34.593.541/0001-92
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 688867
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio.
Nº. do convênio: 084/2020 Processo nº  2020/531207
Nº. do Termo: 3º data de assinatura: 02/08/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 084/2020. a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 
8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item i, alínea “h” e, passando 
consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte inte-
grante deste instrumento.
Prazo: 166 (cento e sessenta e seis) dias inic. de Vig.: 03/08/2021 Vig.: 
15/01/2022
Nome: PrEfEiTUra MUNiciPal dE NoVo ProGrESSo  cNPJ n° 
10.221.786/0001-20
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 688871

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 177 de 26 de JULHo de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: fiscalizar os serviços de pavimentação no Município de Breves
origem: Belém
destino(s): Breves
Servidor (a): Getúlio alves ramalho Junior
cargo: Gerente
id. funcional: 5901792/3
Período: 19 a 20/07/2021
diária(s): 1,5 (uma e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira
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Portaria Nº 178 de 26 de JULHo de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: fiscalizar os serviços de pavimentação no Município de Soure.
origem: Belém
destino(s): Soure
Servidor (a): afonso costa Picanço
cargo: Gerente
id. funcional: 5901792/3
Período: 28 a 29/07/2021
diária(s): 1,5 (uma e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Portaria Nº 179 de 26 de JULHo de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: fiscalizar os serviços de Pavimentação no Município de Salinó-
polis.
origem: Belém
destino(s): Salinópolis
Servidor (a): leno augusto Machado Barbosa
cargo: Supervisor Técnico
id. funcional: 5947412/1
Período: 12 a 13/07/2021
diária(s): 1,5 (uma e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Portaria Nº 180 de 26 de JULHo de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O servidor se deslocará para fiscalizar os serviços de pavimenta-
ção no Município de Santarém.
origem: Belém
destino(s): Santarém
Servidor (a): leno augusto Machado Barbosa
cargo: Supervisor Técnico
id. funcional: 5947412/1
Período: 26 a 30/07/2021
diária(s): 4,5 (quatro e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Portaria Nº 182 de 27 de JULHo de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: Acompanhar o Engº. Tonyelson Santos da Silva na fiscalização 
dos convênios 049/2020 e 029/2019, no município de ourilândia do Norte 
e convênios 010 e 011 no Município de Tucumã.
origem: Belém
destino(s): ourilândia do Norte e Tucumã
Servidor (a): Edson lima rodrigues
cargo: Braçal
id. funcional: 2037777/1
Período: 26 a 29/07/2021
diária(s): 3,5 (três e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Portaria Nº 193 de 04 de aGosto de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O servidor se deslocará para fiscalizar os serviços do Aeroporto 
de Salinópolis 2º Nr.
origem: Belém
destino(s): Salinópolis
Servidor (a): leno augusto Machado Barbosa
cargo: Supervisor Técnico
id. funcional: 5947412/1
Período: 03 a 07/08/2021
diária(s): 4,5 (quatro e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Protocolo: 688807

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo aditiVo coNcessÃo 
de Uso de BeNs PUBLicos

Nº. do contrato: 052/2001 Processo nº: 2021/8851
Nº. do Termo: 1º data de assinatura: 20/12/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
trato de concessão de Uso de Bens Públicos para Exploração de Terminais 
rodoviários do Estado do Pará nº. 01/2001, passando consequentemente 
os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste instru-
mento.
Prazo: 20 (vinte) anos  inic. de Vig.: 23/12/2021  T. Vig.: 22/12/2041
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTES - SETraN, cNPJ nº. 
04.953.717/0001-09 e aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolES dE SEr-
ViÇoS PÚBlicoS cNPJ nº 02.598.119/001-08 e a SociEdadE NacioNal 
dE aPoio rodoViário E TUrÍSTico lTda  cNPJ: 13.534.698/0001- 77.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 688753
resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos de 

HaBiLitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 009/2021.
oBJETo: construção e Pavimentação da Pa-430, com extensão de 32,20 
km, trecho: Entroncamento Pa-430 / Vila Mocoóca, na região de integra-
ção do Guamá, sob a jurisdição do 1° Núcleo regional.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos do-
cumentos de Habilitação. as empresas

B.a. MEio aMBiENTE lTda – EM rEcUPEraÇÃo JUdicial., HB20 co-
BSTrUÇÕES EirEli., Via Pará coNSTrUTora lTda., J a coNSTrUÇÃo 
ciVil EirEli., cfa coNSTrUÇÕES, TErraPlENaGEM E PaViMENTaÇÃo 
lTda., Via oESTE coNSTrUÇÕES lTda e carMoNa caBrEra coNSTrU-
Tora dE oBraS S.a foram consideradas HaBiliTadaS, e as empresas 
fÊNiX loGiSTica, coMÉrcio E locaÇÕES dE MáQUiNaS EirEli., TSc 
iNfraESTrUTUra E coNSTrUÇÕES EirEli., ENGEforT coNSTrUTora 
E EMPrEENdiMENToS lTda., f.a.S. dE carValHo SErViÇoS TÉcNicoS 
EirEli, lUcENa iNfraESTrUTUra EirEli., coNSTrUTora lorENZoNi 
lTda., arf coNSTrUÇÕES E ENGENHaria EirEli., coNE coNSTrUÇÕES 
E TraNSPorTES EirEli e NG – ENGENHaria E coNSTrUÇÕES lTda., fo-
ram consideradas iNaBiliTadaS. a partir da data desta publicação, abre-
se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos. cópia 
da ata de julgamento da documentação de Habilitação, encontra-se à dis-
posição dos interessados na sala da comissão Permanente de licitação da 
SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 05 de agosto de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 688850

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 105/2021-GP, de 05 de aGosto de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Decreto de 09 de janeiro de 2019 no Diário Ofi-
cial do Estado n° 33.776;
r E S o l V E:
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores da companhia de Portos 
e
Hidrovias do Estado do Pará – cPH referente ao período aquisitivo, confor-
me mapa abaixo:
 

MaTrÍcUla NoME GoZo aQUiSiTiVo
5945003 ana Sullivam da Silva Pacheco 01/09/2021 a 30/09/2021 2019/2020
5416973 anna Júlia Sousa de Pina 01/09/2021 a 30/09/2021 2020/2021
57174357 Bernardo Hage Uchôa 13/09/2021 a 02/10/2021 2020/2021
5933911 diogo de almeida Marques 03/09/2021 a 17/09/2021 2020/2021

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
  diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 05 de agosto de 2021.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 688694

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade: Pregão eletrônico
NÚMero: 006/2021 rePetiÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico 
005/2021.
oBJETo: contratação de empresa especializada na locação de 03 (três) 
coNTroladorES ElETrÔNicoS dE PoNTo coM MÓdUlo dE rEcoNHE-
ciMENTo facial E lEiTUra BioMÉTrica (Ponto Biométrico), incluindo o 
software de gerenciamento do equipamento, a sua manutenção preventiva 
e corretiva com o fornecimento de peças e ainda o fornecimento de 48 
(quarenta e oito) bobinas térmicas, nas especificações e quantidades des-
critas no item 4, do Termo de referência, a serem executados de forma 
contínua e estimativa pelo prazo de 12 (meses), considerando a necessida-
de desta arcoN-Pa,  conforme Termo de referência (anexo i)
ENTrEGa do EdiTal: Será dia 06/08/2021 às 08:00, horário de Brasília.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME: caroline Nazaré da Silva carvalho
local dE aBErTUra: www.comprasgovernamentais.gov.br
daTa dE aBErTUra: 18/08/2021
Hora dE aBErTUra: 09:00
orÇaMENTo:
ProGraMa dE TraBalHo: 04.122.1297.8338.0000;
NaTUrEZa dE dESPESa: 339039;
foNTE dE rEcUrSo: 0261;
oriGEM: Estadual
ordENador: EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.

Protocolo: 688683
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secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

errata
.

errata do coNtrato Nº 46.2021
onde se lê:
cláUSUla PriMEira - do oBJETo
o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTE-
riaiS Para a coMErcialiZaÇÃo dE ProdUToS aGroPEcUárioS ali-
MENTarES EM fEiraS E MErcadoS, No ÂMBiTo do ESTado do Pará, 
coNforME PlaNilHa aBaiXo:

iTEM dEScriÇÃo UNid QUaNT PrEÇo 
UNiT. PrEÇo ToTal

13
Escorredor com pé n° 40, capacidade variá-
vel, cor alumínio, dimensões aproximadas d 
40 cm, uso preparo de alimentos em geral.

UNd 1500 63,05 102.075,00
 

Valor ToTal 102.075,00
 

Leia-se:
cláUSUla PriMEira - do oBJETo
o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTE-
riaiS Para a coMErcialiZaÇÃo dE ProdUToS aGroPEcUarioS ali-
MENTarES EM fEiraS E MErcadoS, No ÂMBiTo do ESTado do Pará, 
coNforME PlaNilHa aBaiXo:

iTEM dEScriÇÃo UNid QUaNT PrEÇo 
UNiT. PrEÇo ToTal

13
Escorredor com pé n° 40, capacidade variável, 
cor alumínio, dimensões aproximadas d 40 cm, 

uso preparo de alimentos em geral.
UNd 1500 63,05 94.575,00

 

Valor ToTal 94.575,00
 

onde se lê:
cláUSUla SEGUNda: do PrEÇo E daS coNdiÇÕES dE PaGaMENTo
2.1 - o valor total do contrato é de r$ - 102.075,00 (cento e dois mil e 
setenta e cinco reais) irreajustáveis, já considerados o frete, os tributos, 
seguros, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.
Leia-se:
cláUSUla SEGUNda: do PrEÇo E daS coNdiÇÕES dE PaGaMENTo
2.1 - o valor total do contrato é de r$ 94.575,00 (noventa e quatro mil, 
quinhentos e setenta e cinco reais) irreajustáveis, já considerados o frete, 
os tributos, seguros, tarifas e demais despesas decorrentes da execução 
do objeto.
data da assinatura: 05/08/2021
ordenador: lUcaS ViEira TorrES

Protocolo: 688852
errata da Portaria Nº 200 de 29 de JUNHo de 2021.

oNde se LÊ:
art.1º. coNSTiTUir a comissão de recebimento de Materiais nos con-
tratos nº(s) 37/2021; 38/2021; 39/2021; 40/2021; 41/2021; 42/2021; 
43/2021; 44/2021; 45/2021; 46/2021 e 47/2021, cujo objeto é a aQUi-
SiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS Para a coMErcialiZaÇÃo dE 
ProdUToS aGroPEcUarioS aliMENTarES EM fEiraS E MErcadoS, No 
ÂMBiTo do ESTado do Pará, que tem como objetivo receber e examinar, 
no que diz respeito à quantidade e a qualidade, o material ou bens perma-
nentes adquiridos pela SEdaP, por meio do Processo licitatório PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP nº 001/2021 - SEdaP.
Leia-se:
art.1º. coNSTiTUir a comissão de recebimento e fiscalização de Mate-
riais nos contratos nº(s) 37/2021; 38/2021; 39/2021; 40/2021; 41/2021; 
42/2021; 43/2021; 44/2021; 45/2021; 46/2021 e 47/2021, cujo objeto é 
a aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS Para a coMErcialiZa-
ÇÃo dE ProdUToS aGroPEcUarioS aliMENTarES EM fEiraS E MErca-
doS, No ÂMBiTo do ESTado do Pará, que tem como objetivo receber 
e examinar, no que diz respeito à quantidade e a qualidade, o material ou 
bens permanentes adquiridos pela SEdaP, por meio do Processo licitatório 
PrEGÃo ElETrÔNico SrP nº 001/2021 - SEdaP.
daTa dE aSSiNaTUra: 05/08/2021
ordENador: lUcaS ViEira TorrES

Protocolo: 688894

terMo aditiVo a coNtrato
.

2° terMo aditiVo ao coNtrato N° 08/2020 - sedaP
oBJETo: ProrroGar o PraZo dE ViGÊNcia do coNTraTo aTÉ 
30/11/2021
PraZo dE ViGÊNcia: 01.05.2021 À 30.11.2021.
daTa dE aSSiNaTUra: 29.04.2021.
coNTraTado: P G liMa coMÉrcio EirEli – EPP
JUSTificaTiVa: Para aTENdEr iNTErESSE PÚBlico.
ENdErEÇo: alaMEda daS MaNGUEiraS, N° 33, iaNETaMa, caSTaNHal.
ordENador: lUcaS ViEira TorrES

Protocolo: 688915

FÉrias
.

Portaria Nº 239 de 05 de aGosto de 2021
SEcrETário adJUNTo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019, no uso de suas atribuições  
que lhe são conferidas,
rESolVE:
coNcEdEr férias regulamentares no mês de SETEMBro/2021, aos ser-
vidores da Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca, conforme mapa abaixo.

N⁰ MaTricUla NoME P. aQUiSiTiVo GoZo dE fÉriaS
1 21997/ 1 GEraldo dE SoUSa MoNTEiro 15/05/20 a 14/05/21 01/09/21 a 30/09/21
2 15784/ 1 fraNciSco liMa dE SoUZa 12/06/20 a 11/06/21 01/09/21 a 30/09/21
3 15962/ 1 laErcio fErrEira 13/04/20 a 12/04/21 01/09/21 a 30/09/21
4 15911/ 1 JoSE carloS da SilVa MarTiNS 13/04/20 a 12/04/21 01/09/21 a 30/09/21
5 57202853/ 1 GodEriaN dE NoroNHa caMPoS 04/09/20 a 03/09/21 04/09/21 a 03/10/21
6 21717/ 1 raiMUNdo daNTaS dE MaToS 02/05/20  a 01/05/21 01/09/21 a 30/09/21
7 18902/ 1 JoSE riBaMar SilVa do NaSciMENTo 01/08/20 a 31/07/21 01/09/21 a 30/09/21
8 18953/ 1 rUY ViEira rodriGUES 01/08/20 a 31/07/21 01/09/21 a 30/09/21
09 17833/ 1 SaBiNo coNcEicao BarroS 01/09/20 a 31/08/21 01/09/21 a 30/09/21
10 24708/ 1 ErNESTiNo da SilVa foNSEca 15/06/20 a 14/06/21 01/09/21 a 30/09/21
11 18716/ 1 PEdro rodriGUES dE SoUZa 12/08/20 a 11/08/21 01/09/21 a 30/09/21

12 18007/ 1 aNToNio rodolfo dE alcaNTara 
araUJo 02/07/20  a 01/07/21 01/09/21 a 30/09/21

13 18104/ 1 JoSE Elidio MoraES da SilVa 02/07/20 a 01/07/21 01/09/21 a 30/09/21
14 2062259/ 1 HUMBErTo SalVador filHo 13/08/20 a 12/08/21 01/09/21 a 30/09/21
15 16314/1 alfrEdo dE liMa NETo 01/01/20 a 31/12/20 01/09/21 a 30/09/21
16 10618/ 1 Maria lUcia SalES PaSSoS 01/08/20 a 31/07/21 01/09/21 a 30/09/21
17 17078/1 MiGUEl fErrEira doS SaNToS 01/09/20 a 31/08/21 01/09/21 a 30/09/21
18 17159/1 PaUlo SaNToS BaTiSTa dE MacEdo 01/08/19 a 31/07/20 01/09/21 a 30/09/21
19 16853/ 1 raiMUNdo dE alMEida ParENTE 15/05/20 a 14/05/21 01/09/21 a 30/09/21
20 5009154/1 Joao carloS MoraES GoNÇalVES 28/07/20 a 27/07/21 16/08/21 a 14/09/21.
21 11720/ 1 Joao MoNTEiro da SilVa 10/03/19 a 09/03/20 01/09/21 a 30/09/21
22 18880/ 2 GEraldo doS SaNToS TaVarES 01/02/20 a 31/01/21 13/09/21 a 12/10/21
23 5918643/ 1 lUiZ carloS dE oliVEira 08/05/20  a 07/05/21 01/09/21 a 30/09/21
24 57175440/2 THiaGo MarcElo PacHEco dE oliVEira 07/11/19 a 06/11/20 06/09/21 a 05/10/21
25 57216522/1 THiaGo NEVES crUZ 30/04/19 a 29/04/20 08/09/21 a 07/10/21
26 5900410/1 cÉlio foNSEca dE NÓVoa 25/06/19 a 24/06/20 27/09/21 a 26/10/21
27 5942948 /1 GaBriEl MElo NaSciMENTo 05/07/20 a 04/07/21 01/09/21 a 30/09/21
28 13650/1 EdiNaldo coSTa da SilVa 01/08/20 a 31/07/21 13/09/ 21 a 12/10/21
29 3173356/1 UBiraN MESSiaS dE aNdradE coSTa 09/03/18 a 08/03/19 08/09/21 a 07/10/21
30 57174781/ 1 TiMara dE SoUZa MiraNda 10/08/20  a 09/08/21 10/08/21 a 08/09/21
31 19526/ 1 coNcEiÇao dE Maria N. dE liMa 07/03/20  a  06/0/21 02/08/21 a 31/08/21
32 22705/1 dUlciMar dE MElo E SilVa 01/02/20 a  31/01/21 05/09/21 a 04/10/21

rEGiSTrE-SE PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUcaS ViEira TorrES
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 688891

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

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
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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, 05/08/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente iTErPa

Protocolo: 688806

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 4398/ 2021 – adePara, 
de 05 de aGosto de 2021.

a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, por meio 
de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a Gerente em 
exercício da área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmen-
te conferidas pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 a 85, da lei nº. 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda os laudos/ atestados médicos, acompanhados de 
suas respectivas perícias médicas;
rESolVE:
coNcEdEr a licENÇa Para TraTaMENTo dE SaÚdE E licENÇa Por Mo-
TiVo dE doENÇa EM PESSoa da faMÍlia, aos servidores relacionados 
abaixo:

laudo Matrícula Nome dias  licença Período de gozo

77992 55585963 Michele Braga 
ferreira 18

licença Por Motivo de 
doença em Pessoa da 

família

12/07/20212 a 
29/07/2021

77576 54193881/2 alexandre Gomes 
leite 60 Saúde 12/07/2021 a 

09/09/2021

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Maria JoSE SaNToS MElo da SilVa
Gerente da área de Gestão de Pessoas, em Exercício.
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 688622

.

.

errata
.

errata da Portaria 4226/2021, PUBLicada 
dia 29/07/2021

onde se lê: iTUPiraNGa/Pa
Leia-se: NoVa iPiXUNa/Pa
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 688633

.

.

diÁria
.

Portaria: 4423/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nos muni-
cípios. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo Mi-
GUEl do GUaMá/Pa destino: GarrafÃo do NorTE, NoVa ESPEraNÇa 
do Piriá, oUrÉM/Pa Servidor: 5871123/ PEdro ElViS GoMES carVa-
lHo (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 11/08/2021 a 
13/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 688632
Portaria: 4420/2021 objetivo: dar apoio em atividades de Saneamen-
to de foco de aiE.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
UliaNÓPoliS/Pa destino: caPiTÃo PoÇo,iPiXUNa do Pará/Pa Servidor: 
10294017 / ZEdEQUiaS rodriGUES da SilVa (TÉcNico aGrÍcola) / 
2,5 diáriaS / 09/08/2021 a 11/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 688630
Portaria: 4422/2021 objetivo: realizar atividades de Saneamento de 
foco de aiE. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: Ulia-
NÓPoliS/Pa destino: caPiTÃo PoÇo, iPiXUNa do Pará/Pa Servidor: 
12477047/ roBErTo fraNciSco dE oliVEira (MÉdico VETEriNário) 
/ 2,5 diáriaS / 09/08/2021 a 11/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 688620

Portaria: 4417/2021 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: BElÉM/Pa destino: caPaNEMa,caSTaNHal,SaNTa Maria do 
Pará/Pa Servidor: 54190649/carla lorENa oliVEira riBEiro (aUXi-
liar dE caMPo) / 10,5 diáriaS / 03/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 688621
Portaria: 4418/2021 objetivo: realizar Supervisão e capacitação para 
fiscalização agropecuária nos Postos de Fiscalização.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: coNcEiÇÃo do 
araGUaia,SaNTaNa do araGUaia,SÃo GEraldo do araGUaia/Pa 
Servidor: 57223711/ PaUlo fErNaNdo PirES BaSToS JUNior (MÉdico 
VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 23/08/2021 a 27/08/2021.ordenador: JE-
ffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 688623
Portaria: 4416/2021 objetivo: realizar Supervisão e capacitação para 
fiscalização agropecuária nos Postos de Fiscalização.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: cacHoEira do 
Piriá,doM EliSEU/Pa Servidor: 57223711/ PaUlo fErNaNdo PirES 
BaSToS JUNior (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 16/08/2021 a 
20/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 688615
Portaria: 4419/2021 Objetivo: Realizar fiscalização Móvel para controle 
de transito agropecuário nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: iriTUia/Pa destino: GarrafÃo do NorTE,NoVa 
ESPEraNÇa do Piriá,oUrÉM/Pa Servidor: 55586127/ EliaNE SoarES 
NUNES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 11/08/2021 
a 13/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 688627
Portaria: 4421/2021 objetivo: realizar busca aos produtores inadim-
plentes referentes a 1ª etapa de vacinação contra febre aftosa. a ação 
requer solicitação de diárias, pois se tratam de propriedades distantes da 
sede do município, não sendo assim possível e tão pouco viável o retorno 
no mesmo dia, sendo necessário pernoitar nas regiões até finalização das 
buscas. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN 
do Pará/Pa destino: roNdoN do Pará/Pa Servidor: 57223656/ JoSi-
clEi cUNHa dE oliVEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 
diáriaS / 09/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 688617
Portaria: 4409/2021 objetivo: realizar monitoramento de armadilha 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BE-
lÉM/Pa destino: MoSQUEiro/Pa Servidor: 51855502/ fraNKliN roo-
SEVElTES NarciZo dE MaToS (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária 
/ 09/08/2021 a 09/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 688605
Portaria: 4412/2021 objetivo: realizar vigilância epidemiológica com 
ênfase a febre aftosa. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: aNaNiNdEUa, BENEVi-
dES, MariTUBa/Pa Servidor: 55586095/ JarlEaNE adEodaTa SaMPaio 
SilVa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 09/08/2021 a 
12/08/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 688606
Portaria: 4413/2021 objetivo: dar apoio na atividade de vigilância 
epidemiológica e cadastro de abrigos de morcegos. fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caSTaNHal/Pa destino: BUJarU/Pa 
Servidor: 5897812/ raiMUNdo aPriGio MENdoNÇa SoUSa (TÉcNico 
aGrÍcola) / 3,5 diáriaS / 10/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 688611
Portaria: 4415/2021 objetivo: Participar de reunião para planejamen-
to das ações da Equipe Estadual de Supervisão e Padronização o ano de 
2022.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPiTÃo 
PoÇo/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 05869560/ aUricElia do So-
corro SoUZa araUJo JaiME (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 
09/08/2021 a 11/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 688613
Portaria: 4406/2021 objetivo: orientar produtor rural a respeito da 
legislação artesanal e etapas do processo de legalização de produto ar-
tesanal no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: BraGaNÇa/Pa destino: TracUaTEUa/Pa Servidor: 57227241/lUiZ 
aUGUSTo doS SaNToS PErEira filHo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 
diária / 10/08/2021 a 10/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa Pi-
MENTEl.

Protocolo: 688595
Portaria: 4411/2021 objetivo: realizar vigilância epidemiológica e 
cadastro de abrigos de morcegos. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: caSTaNHal/Pa destino: BUJarU/Pa Servidor: 
5908974/ SaNdra dE MaMEdES coSTa (fiScal ESTadUal aGroPEcUá-
rio - MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 10/08/2021 a 13/08/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 688605
Portaria: 4414/2021 objetivo: Participar de reunião para planejamen-
to das ações da Equipe Estadual de Supervisão e Padronização o ano de 
2022.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: áGUa aZUl 
do NorTE/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 5902113/ BETÂNia BaTiSTa 
da SilVa aNTUNES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 
09/08/2021 a 11/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 688608
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Portaria: 4407/2021 objetivo: realizar cadastramento de produtores, 
propriedades e unidades produtivas no município. Justifique-se o a diária 
no mesmo município de lotação por se tratar de localidades distantes a 
mais de 6 horas da sede da adEPara no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oEiraS do Pará/Pa destino: oEiraS 
do Pará/Pa Servidor: 57198639/ alESSaNdro fraNca alfaia (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 09/08/2021 a 11/08/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 688597
Portaria: 4410/2021 objetivo: orientar sobre cadastro agropecuário e 
correção de coordenadas no SiaPEc para os funcionários e, aos produ-
tores rurais sobre a importância do cadastramento agropecuário. funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: ca-
cHoEira do arari, SalVaTErra, SaNTa crUZ do arari/Pa Servidor: 
57234511/Maria aUdilEia da SilVa TEiXEira (MÉdico VETEriNário) 
/ 4,5 diáriaS / 09/08/2021 a 13/08/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 688600
Portaria: 4408/2021 objetivo: orientar produtor rural a respeito da le-
gislação artesanal e etapas do processo de legalização de produto artesa-
nal no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BraGaNÇa/Pa destino: aUGUSTo corrÊa/Pa Servidor: 57227241/lUiZ 
aUGUSTo doS SaNToS PErEira filHo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 
diária / 16/08/2021 a 16/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa Pi-
MENTEl.

Protocolo: 688601
Portaria: 4405/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: colarES/Pa Servidor: 
54187600 / JoaNNES PaUlUS fErNaNdES dE SoUSa (aGENTE dE dEfE-
Sa aGroPEcUária) / 0,5 diária / 19/08/2021 a 19/08/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 688590
Portaria: 4402/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Mosca da carambola nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: SaNTa BárBara do Pará/Pa destino: aNa-
NiNdEUa,MariTUBa/Pa Servidor: 54186886/ NESTor SilVa doS 
rEiS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 12/08/2021 a 
13/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 688585
Portaria: 4403/2021 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 le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: alENQUEr/Pa destino: MoNTE 
doUrado/Pa Servidor: 57224164/ aNdrESSa fErrEira SaNToS BEN-
TES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 11,5 diáriaS / 02/08/2021 
a 13/08/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 688586
Portaria: 4404/2021 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola) nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: SalVaTErra/
Pa destino: cacHoEira do arari,SaNTa crUZ do arari/Pa.Servidor: 
5861608/iVal NaZarENo PorTal da coSTa (ENGENHEiro aGrÔNoMo) 
/ 2,5 diáriaS / 10/08/2021 a 12/08/2021.ordenador: lUcioNila PaN-
ToJa PiMENTEl.

Protocolo: 688587
Portaria: 4429/2021 objetivo: Para sermos orientados pela agência de 
defesa agropecuária de Tocantins – adaPEc, quanto à rotina e sistemati-
zação das atividades da defesa animal e vegetal. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: PalMaS/To Servi-
dor: 51855627/JEffErSoN PiNTo dE oliVEira (dirETor(a) dE dEfESa 
E iNSPEÇÃo aNiMal) / 3,5 diáriaS / 11/08/2021 a 14/08/2021.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 688675
Portaria: 4424/2021 objetivo: instruir, orientar e capacitar quanto a 
lavratura e tramitação de autos de infrações. Bem como, orientar sobre 
o módulo GaMUlT. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: BElÉM/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57216615/Gilliard coS-
Ta rodriGUES (MÉdico VETEriNário) / 6,5 diáriaS / 15/08/2021 a 
21/08/2021. ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 688641
Portaria: 4425/2021 objetivo: instruir, orientar e capacitar quanto a 
lavratura e tramitação de autos de infrações. Bem como, orientar sobre 
o módulo GaMUlT. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: BElÉM/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57201385/ Marco faraJ 
SalMa (GErENTE (GaMUlT)) / 6,5 diáriaS / 15/08/2021 a 21/08/2021.
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 688659
Portaria: 4426/2021 objetivo: realizar visita administrativa mensal nas 
UlSaS e escritórios nos municípios. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: BoNiTo, NoVa TiMBoTEUa, 
PEiXE-Boi, QUaTiPUrU, SaNTarÉM NoVo, SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa 
Servidor: 5092507/ JacQUEliNE dE MiraNda rocHa (GErENTE) / 4,5 
diáriaS / 16/08/2021 a 20/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE al-
MEida HaGE.

Protocolo: 688664
Portaria: 4427/2021 objetivo: realizar visita administrativa mensal nas 
UlSaS e escritórios nos municípios Santa luzia do Pará, Viseu (Vila Naza-
ré/km 74), cachoeira do Piriá(Pfa do Gurupi), Bragança, augusto corrêa. 
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa 

destino: aUGUSTo corrÊa, BraGaNÇa, cacHoEira do Piriá, SaNTa 
lUZia do Pará, ViSEU/Pa Servidor: 5092507/ JacQUEliNE dE MiraNda 
rocHa (GErENTE) / 4,5 diáriaS / 09/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 688668
Portaria: 4428/2021 objetivo: instruir, orientar e capacitar quanto a 
lavratura e tramitação de autos de infrações. Bem como, orientar sobre o 
módulo GaMUlT. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BElÉM/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 14583/ElZa do Socorro Bar-
roS cErBiNo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) /6,5 diária /15/08/2021 
a 21/08/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 688671
Portaria: 4430/2021 objetivo: realizar ação de vigilância epidemioló-
gica, notificação de vacinação e cadastramento de abrigos de morcegos 
no município. Justifica -se pela necessidade de permanência de mais de 
6 horas em área rural, fora da sede. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: caSTaNHal/Pa destino: caSTaNHal/Pa Servidor: 
5908974/ SaNdra dE MaMEdES coSTa (fiScal ESTadUal aGroPEcU-
ário - MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 23/07/2021 a 23/07/202.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 688725
Portaria: 4431/2021 objetivo: realizar capacitação voltada para ao 
atendimento a notificação de síndromes hemorrágicas, eutanásia, necrop-
sia, colheita e envio de amostras para o laboratório no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: NoVo ProGrESSo/
Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57234480/aNa PaUla PiNTo (MÉdico 
VETEriNário) / 5,5 diáriaS / 07/08/2021 a 12/08/2021.ordenador: JE-
ffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 688763
Portaria: 4432/2021 objetivo: dar apoio administrativo na ação Educa-
tiva 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: BElÉM/Pa desti-
no: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 6403139 / Elda SoraYa do NaSci-
MENTo MarTiNS (GErENTE) / 14,5 diáriaS / 07/08/2021 a 21/08/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl. 

Protocolo: 688839

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 0596/2021 – 04.08.2021
a PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, rESolVE: adMiTir, a contar de 09/08/2021, rafaEl riBEiro 
dE MoraiS, para exercer o cargo de Extensionista rural ii, por prazo de-
terminado, ficando lotado no Escritório Local de São Félix do Xingu/Regio-
nal de conceição do araguaia, tendo sido aprovado em Processo Seletivo 
Simplificado 01/2021.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Portaria Nº 0597/2021 – 04.08.2021
a PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, rESolVE: adMiTir, a contar de 09/08/2021, NilVa cardoSo 
da SilVa SaNToS, para exercer o cargo de assistente de administração, 
por prazo determinado, ficando lotado no Escritório Local de Conceição 
do araguaia/regional de conceição do araguaia, tendo sido aprovada em 
Processo Seletivo Simplificado 01/2021.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 688862

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
ParTES: fEdEraÇÃo daS coMUNidadES TEraPÊUTicaS E dEMaiS 
oNGS aNTidroGaS do Pará - fEcoNGad E EMaTEr/Pará
OBJETO: O presente Termo de Cooperação tem por finalidade assistência 
técnica no desenvolvimento de modelos sustentáveis e autônomos de cul-
tivo da terra e produção rural familiar e de artesanatos nas dependências 
das comunidades terapêuticas cadastradas e fiscalizadas pela Comissão 
Permanente de Prevenção as drogas da assembléia legislativa do Estado 
do Pará.
ViGÊNcia: 16/06/2021 a 15/06/2023
foro: foro da comarca de Paragominas-Pa
daTa da aSSiNaTUra: 16/06/2021
aSSiNaTUraS:
EdWiN JÚNior araÚJo da SilVa
Vice Presidente da fEcoNGad
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS
Presidente da EMaTEr-Pa

Protocolo: 688861
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secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 01231/2021-dGaF/GaB/seMas, de 04/08/2021.
Nome: EMErSoN fErrEira MoNSEf filHo
Matrícula: 5958447/1
cargo: coordenador de Núcleo
concessão: 32 (trinta e dois) dias de afastamento para Tratamento de 
Saúde
Período: 20/05/2021 a 20/06/2021
Número Benefício – iNSS: 635.216.334-7
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 688835
Portaria Nº 1242, de 05 de aGosto de 2021 - GaB/seMas

o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE 
do Pará, em exercício, no uso das atribuições que lhe confere o art.138, 
inciso V, da constituição do Estado do Pará,
rESolVE:
art.1º TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 1204, de 30.07.2021, 
publicada no doE de 02.08.2021 e PorTaria Nº 1205, de 30.07.2021, 
republicada no doE de 04.08.2021.
Belém/Pa, 05 de agosto de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, em exercício.

Protocolo: 689072

.

.

adMissÃo de serVidor
.

coNtrato adMiNistratiVo de serVidor teMPorÁrio
aUToriZaÇÃo: coNTraTaÇÃo aUToriZada EM 08/07/2021, aTraVÉS 
do ProcESSo Nº 2020/396397-SEMaS. NÃo acarrETaNdo acrÉSciMo 
dE dESPESa ao Erário.
ordENador: lÍlia Márcia raMoS rEiS
PErÍodo: 09/08/2021 a 08/08/2022
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE - agronomia
SErVidor: roSaNE acácio roSa da SilVa
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE - Engenharia florestal
SErVidor: alEX SoarES dE SoUZa
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
SErVidorES:
JUSaNE SilVa SaNToS
MarcoS aNdrE MarrEiro coSTa
clEBEr PENa cardoSo
alaN WilliaM SilVa SoUZa
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica - ciência da computa-
ção ou Engenharia da computação ou Sistema de informação
SErVidorES:
aliX riBEiro da SilVa
rodriGo diaS alfaia
EdSoN da SilVa oliVEira JUNior
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica - Suporte de Sistemas
SErVidor: allYSoN dYoGo doS SaNToS KlEN
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica - Suporte de Ti
SErVidor: SilES MaGNo dE SoUZa
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNfraESTrUTUra - Engenharia civil
SErVidor: lUcaS corrEa roSa
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE - agronomia
SErVidorES:
KESSia dE faTiMa da cUNHa PaNToJa
GEorGE adriaNo TaVarES SilVa
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE - ciências Sociais
SErVidor: roSa Maria fErrEira da rocHa
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE - ambiental
SErVidorES:
VicTor MarTiNS GUEdES
JoSÉ BrUNo araUJo dE alMEida
cÉZar di PaUla da SilVa PiNHEiro
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE - Engenharia carto-
gráfica
SErVidorES:
cENdY MoNTEiro diaS
NicolaS fraNÇa doS SaNToS rodriGUES
PaTricK loBaTo diaS
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE - Engenharia civil
SErVidor: JoÃo VYcTor do ValE VoN PaUMGarTTEN
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE - Engenharia florestal
SErVidorES:
rENaTa ElaiNE SiQUEira MaToS
HElio BriTo doS SaNToS JUNior
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica - administração
SErVidorES:
cláUdio da SilVa BiTTENcoUrT JUNior

iSraEl WaNdErlEY SaloMÃo coElHo
MariSa BEcHara MElo
lorENa PiNHo riBEiro
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica - ciências contábeis
SErVidorES:
ÉriKa ViViaNNE NaSciMENTo araÚJo
rUi SilVa dE alMEida
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica - ciências Econômicas
SErVidor: MariaNa NaSciMENTo oliVEira
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica - Estatística
SErVidor: MÔNica doS SaNToS SilVa
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE - Engenharia florestal
SErVidor: MariSol TaffarEl
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE - agronomia
SErVidor: KaroliNNY carNEiro GUErra coSTa
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE - ambiental
SErVidor: GiliaM dE MaToS araÚJo
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE - agronomia
SErVidor: lariSSa fErrEira dE liMa MEScoUTo
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE - Geologia
SErVidor: aNdErloNE aNTÔNio SiMoa riBEiro
fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
SErVidor: PaUla dENiSY SaNToS BarBoSa

Protocolo: 688826

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

diSTraTo a PEdido dE SErVidor
ordENador: lÍlia Márcia raMoS rEiS
SErVidorES:
UalErSoN iraN PEiXoTo da SilVa
MaTrÍcUla: 5952155
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE-Engenharia de Pesca
a coNTar dE 31/07/2021
allBErT EiNSTEiN Barra PirES SaNTaNa
MaTrÍcUla: 5957471
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica-Programador NET
a coNTar dE 04/08/2021

Protocolo: 688890

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 01212/2021 - 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° 
2021/262587 - SEMaS/Pa
rESolVE:
I-DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 078/2021-SEMAS/PA, 
celebrado entre a SEcrETaria dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE-
SEMaS/Pa e Empresa MaNUPa-coMÉrcio, EXPorTaÇÃo, iMPorTaÇÃo 
dE EQUiPMENToS E VEÍcUloS adaPTadoS EirEli, os servidores: Geral-
do Magella Teixeira, matrícula nº 5958309/1, como fiscal Titular, e Ander-
son Valente de Freitas, matrícula nº 5913364/4, como fiscal Suplente, a 
contar da data da publicação desta portaria.
ii-determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - ccoN 
que através do setor competente, tome as devidas providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
iii-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 05 de agosto de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 688672
Portaria Nº 01236/2021-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° 
2021/785500 -SEMaS/Pa
rESolVE:
I-DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 077/2021- SEMAS/
Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBi-
lidadE - SEMaS/Pa e Empresa BlENd Br coMErcio dE arTiGoS Pro-
MocioNaiS E SErViÇoS dE TrNSPorTE EirElli, as servidoras: Brenda 
Melise Morbach Paredes Hachem, matrícula nº 5927617/2, como fiscal Ti-
tular, e Elisângela Cintra Januária, matrícula nº 5954933/01, como fiscal 
Suplente, a contar da data da publicação desta portaria.
ii-determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - ccoN 
que através do setor competente, tome as devidas providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
iii-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 05 de agosto de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 688684
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errata
.

errata da Portaria Nº 01200/2021-GaB/seMas de 
29.07.2021, PUBLicada No doe Nº 34.657 de 03.08.2021

oNde se LÊ:  aMilToN alVES dE aGUiar, matrícula nº 5946261/1
Leia-se: aMilToN alVES dE aGUiar, matrícula nº 97571411/2

Protocolo: 688626

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 001/2021-seMas/Pa
coNtrato N° 028/20020 - seMas/Pa

PaE n° 2020/370389-SEMaS/Pa
objeto: dilação de prazo p instação
Vigência:06/08/2021 a 06.10.2021
assinatura: 05/08/2021
orçamento:UNidadE:27102.GESTÃo 00001.PTrES 278338.foNTE 0116 
fEMa .ElEMENTo 339030 e 339040
contratada:lEiSTUNG iNd coM E SErV dE SiSTEMaS dE ENErGia lTda
ordenador:HUGo YUTaKa SUENaGa - Secretario de Estado do Meio am-
biente e Sustentabilidade, E.E.

Protocolo: 688834

.

.

aPostiLaMeNto
.

 aPostiLaMeNto Nº 06/2021
ProcESSo PaE N° 2021/265144 - SEMaS/Pa
Considerando as alterações orçamentárias informadas pelo setor financeiro 
relacionadas ao Processo PaE nº 2021/265144, referente ao contrato nº 
054/2021, celebrado entre a SEMaS e a empresa PEdro EdENir da ro-
CHA - ME, cujo objeto é a aquisição de extintor de incêndio, a fim de aten-
der as necessidades dos órgãos e entidades do poder executivo estadual, 
a dotação orçamentária do presente contrato passa a ser nos seguintes 
termos, conforme despacho exarado nos autos do Processo:
doTaÇÃo orÇaMENTária
UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 278772; foNTE: 0116 – 
fEMa; ElEMENTo: 449052; PlaNo iNTErNo: 2100008772E
Belém/Pa, 05 de agosto de 2021.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 688662

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1227/2021 - GaB/seMas 03 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:
- JoSilENa daMaNScENo SilVa - 5898327/4 – 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$ 4.360,00 (Quatro Mil 
Trezentos e sessenta reais)
PlaNo iNTErNo: 2100008782c
aÇÃo: 267783
ordENadora: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 688216

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1233/2021 - 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 825513/2021 e o teor do Me-
morando n° 25/2021 GEMaP-SEMaS;
rESolVE:
i – incluir na PorTaria Nº 1209/2021-GaB/SEMaS de 02/08/2021, 
publicada no doE Nº 34.658 do dia 04/08/2021, o servidor EliElSoN dE 
JESUS MEdEiroS SoUSa, Matrícula n° 5943128/1, ocupante do cargo de 
Motorista, com o objetivo de conduzir veículo oficial.
Belém, 04 de agosto de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 688464
Portaria Nº 1198/2021 - GaB/seMas 30 de JULHo de 2021.

objetivo: realizar reunião com o Secretário de Meio ambiente de Salinópo-
lis para divulgação de alinhamento da ação Praia Sustentável.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Salinópolis/Pa

Período: 11/08 a 12/08/2021 – 01 e ½ - diária
Servidores:
- 57173608/2 - aNdrEia rodriGUES MoNTEiro - (Tec. em Gestão Pú-
blica / coordenador)
- 5927617/2 - BrENda MEliSE MorBacH ParEdES HacHEM - (Técnico 
em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 688515
Portaria Nº 1025/2021 - GaB/seMas 07 de JULHo de 2021.

objetivo: realizar vistoria técnica na área dos imóveis a serem licenciados 
com a finalidade de CAR.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Tomé-açú/Pa, Tailândia/Pa e acará/Pa
Período: 09/08 a 13/08/2021 – 4 e ½ diárias
Servidores:
- 57214824/1 - riTa dE caSSia lEMoS dE aTHaYdE - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5889986/2 - NElMa SaNToS aMoriM doS SaNToS - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 678456
Portaria Nº 1145/2021 - GaB/seMas 22 de JULHo de 2021.

objetivo: realizar a Expedição Semas – Encontro com as regionais para 
aproximar, orientar, capacitar e valorizar os servidores das UrES/SEMaS.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Novo repartimento/Pa, altamira/Pa, Santarém/Pa e itaituba/Pa
Período: 09/08 a 23/08/2021 – 14 e ½ diárias
Servidores:
- 5574080/6 - PaTricia do Socorro SilVa PorTal MariNHo - (coor-
denadora)
- 5094550/1 - Nadia oliVEira NaSciMENTo BriTo - (Gerente)
- 5938500/2 - THUlio TaVarES fErrEira - (Gerente)
- 3203131/1 - rEGiNa MaGNa rEiS dE SoUZa – (assistente Social)
- 5883997/2 - aNToNio araNHa NETo - (Motorista)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 684181
Portaria Nº 1154/2021 - GaB/seMas 26 de JULHo de 2021.

objetivo: realização de vistoria técnica nos pontos de supressão, nos mu-
nicípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: altamira/Pa
destino: Pacajá/Pa, Medicilândia/Pa, Brasil Novo/Pa e Uruará/Pa
Período: 09/08 a 16/08/2021 – 07 e ½ diárias.
Servidores:
- 8023252/3 - oNaSSiS dE PaBlo SaNToS dE SoUZa - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5934148/2 - KETiaNE doS SaNToS alVES - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 684686
Portaria Nº 1168/2021 - GaB/seMas 27 de JULHo de 2021.

objetivo: Vistoria técnica em processos, localizados no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa (cachoeira do aruã)
Período: 09/08 a 16/08/2021 – 07 e ½ diárias
Servidores:
- 57234850/1 - roBErTa PirES MENdES dE alBUQUErQUE - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5954888/1 - PaUla fraNcYNETH NaSciMENTo SilVa dE MoraES - 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 686142
Portaria Nº 1177/2021- GaB/seMas 29 de JULHo 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: alTaMira/Pa, SaNTarÉM/Pa E iTaiTUBa/Pa
Período: 16 à 28/08/2021 – 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)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 686232
Portaria Nº 1188/2021 - GaB/seMas 29 de JULHo de 2021.

objetivo: realizar vistoria técnica para subsidiar a análise da solicitação de 
licença de instalação, de interesse de diversos empreendimentos, localiza-
dos no município de rurópolis.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa e rurópolis/Pa
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Período: 09/08 a 16/08/2021– 07 e ½ diárias
Servidores:
- 5953128/1 - aNdrESSa HilaNa PErEira MErcES da SilVa - (Técnico 
em Gestão de Meio ambiente)
- 5903373/5 - EdENilcE oliVEira dE oliVEira - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5932607/2 - aliNNE NaYara NEGrao dE MElo - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5955060/1 - HUGo MarcEl flEXa fariaS - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5924173/2 - roBErTo WaGNEr caBral BaTiSTa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 686485
Portaria Nº 1229/2021 - GaB/seMas 03 de aGosto de 2021.
objetivo: Participar e i Encontro do Povo Tenetehara –Tembé e Guajajara, 
que acontecerá na aldeia indígena São Pedro, na Terra indígena alto rio 
Guamá.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa
destino: Belém/Pa e capitão Poço/Pa
Período: 06/08 a 10/08/2021 – 04 e ½ diária
colaborador Eventual:
- EliZÂNGEla MElo dE caSTro - (colaboradora Eventual)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 688110
Portaria Nº 1241/2021 - GaB/seMas 05 de aGosto de 2021.
objetivo: Participar e i Encontro do Povo Tenetehara –Tembé e Guajajara, 
que acontecerá na aldeia indígena São Pedro, na Terra indígena alto rio 
Guamá.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: capitão Poço/Pa (aldeia São Pedro).
Período: 06/08 a 10/08/2021 – 04 e ½ diárias
Servidor:
-5896381/1- WaldilENa aSSUNÇÃo - (Técnico em Gestão Penitenciaria)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 688864

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de doaÇÃo Nº 001/2021
oBJETo: Transferência para o donatário de madeira serrada, apreendi-
da pela SEMaS através do termo de apreensão Tad-20-04/8275862.
doador: Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, 
cNPJ: 34.921.783/0001-68.
doNaTário: Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado 
do Pará - EMaTEr/Pa, cNPJ: 05.402.797/0001-77.
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 Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade e cleide Maria amorim de oliveira 
Martins – Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado 
do Pará - EMaTEr/Pa.

Protocolo: 688866
eXtrato do terMo de doaÇÃo Nº 022/2021

oBJETo: Transferência para o donatário de madeira em tora, apreendi-
da pela SEMaS através do termo de apreensão Tad-2-T/20-08-00001.
doador: Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, 
cNPJ: 34.921.783/0001-68.
doNaTário: centro Educacional de Tecnologia Social da amazônia - aMa-
ZoN cETEc, cNPJ: 07.973.117/0001-09.
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 Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade e Joel oliveira da Silva - centro Edu-
cacional de Tecnologia Social da amazônia - aMaZoN cETEc.

Protocolo: 688849
eXtrato do terMo de doaÇÃo Nº 009/2021

oBJETo: Transferência para o donatário de madeira serrada, apre-
endida pela SEMaS através dos termos de apreensão Tad-19-
11/3219486, Tad-19-11/2610173, Tad-19-09/8814814 e Tad-19-
10/2299815.
doador: Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, 
cNPJ: 34.921.783/0001-68.
doNaTário: Escola Salesiana do Trabalho - EST, cNPJ: 04.373.163/0050-
59.
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 Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade e francisco José Sadeck dos Santos - 
Escola Salesiana do Trabalho - EST.

Protocolo: 688896

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
Número: 01/2021
a presente licitação tem como objeto contratação de empresa para presta-
ção de serviço de locação de impressoras Multifuncionais Monocromáticas 
e coloridas (Novas de Primeiro Uso), com manutenção, suporte técnico e 
garantia de substituição do equipamento quando necessário para atender 
a instituição, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no anexo i – Termo de referência do Edital.
Entrega do Edital: 06/08/2021
local de abertura: www.gov.br/compras
data da abertura: 20/08/2021
Hora da abertura: 10:00h
ordenadora: Karla lessa Bengtson
Pregoeira Oficial: Rosiane Andrade Terra

Protocolo: 688663

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 83/2021/GaB/sec 
BeLÉM, 04 de aGosto de 2020

o Sr. UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pú-
blica e defesa Social, no uso de suas atribuições conferidas em lei.
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 205, da lei Estadual nº 5.810, de 
24/01/1994;
coNSidEraNdo a PorTaria N° 026/2020-GaB/SaGa de 20.01.2020 que, 
designou uma comissão de Processo administrativo, para apurar possíveis 
irregularidades ocorridas em um convênio, no qual esta instituição é 
participe;
coNSidEraNdo a solicitação do Presidente da comissão de Processo ad-
ministrativo, por meio do ofício n° 011/2021 de 27.07.2021.
rESolVE:
i – alTErar a constituição dos membros da comissão de Processo 
administrativo, instaurado pela PorTaria Nº 026/2020/SaGa, de 20 de 
janeiro de 2020, publicada no doE nº 34.094, de 21 de janeiro de 2020;
ii – dESiGNar o servidor laUrÉcio SilViNo coUTo da rocHa, Mf nº 
98980/1, em substituição a servidora carla Maria dE MacEdo ESTácio, 
Mf nº 5891422/1, como membro da comissão de Processo administrativo, 
encarregada de apurar irregularidades praticadas no âmbito da adminis-
tração Estadual.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 688840
Portaria Nº. 031/2021 – FisP

 o diretor e ordenador de despesa do fundo de investimento de Segurança 
Pública - fiSP, designado através da PorTaria Nº. 031/2021-ccG, de 
08.01.2021, publicada no doE nº 34.456 em 11.01.2021 e rESolUÇÃo 
nº 001/2021-fiSP, de 14.01.2021, publicada no doE nº 34.461 em 
15.01.2021, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo: o contrato nº 012/2021, proveniente do PrEGÃo ElE-
TRÔNICO 001/2021 - FISP, firmado entre o Fundo de Investimento de Se-
gurança Pública - fiSP e a Empresa iT ProTEcT SErViÇoS dE coNSUlTo-
ria EM iNforMáTica EirEli, para aquisição de dois (02) equipamentos 
de NGfW (Next Generation firewall) bem como suporte especializado, para 
atender demanda atual da infraestrutura tecnológica da PolÍcia ciVil do 
ESTado do Pará.
coNSidEraNdo: a previsão legal contida no art, 67, § 1º e 2º da lei 
nº 8.666/93, o teor do decreto Estadual nº 870/2013 e, ainda a Portaria 
conjunta nº 658/2014-SEad/aGE, disponível na homepage da aGE e que 
versa acerca do Manual de Gestão e fiscalização de contratos;
rESolVE:
art. 1º -  designar os servidores: lUiZ roolSEVErT MaciEl fErrEira e 
SÉrGio dE oliVEira dUarTE, como fiScaiS TiTUlar e SUPlENTE, res-
pectivamente, do contrato supramencionado, junto à PolÍcia ciVil do 
ESTado do Pará, visando ao efetivo cumprimento das disposições con-
tratuais.
Art. 2º - Requerer aos fiscais que encaminhem a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou 
fatura(s) devidamente atestada(s), acompanhada(s) dos comprovantes de 
realização da despesa conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço 
prestado (Boletim de Medição, Termo de recebimento de Material com o 
devido registro fotográfico dos bens, dentre outros), recibo e documentos 
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de regularidade fiscal, trabalhista e de seguridade fiscal (FGTS e Previdên-
cia) da contratada, até o 5º (quinto) dia útil após a data de recebimento 
do documento fiscal, para fins de adoção das medidas para a liquidação 
e pagamento da despesa;
Art. 3º - Requerer aos fiscais, quando a contratada não estiver cumprindo 
as obrigações que lhe couberem, que encaminhem ao fiSP, rElaTÓrio 
circUNSTaNciado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, an-
tes do término da vigência contratual, a fim de que sejam adotadas as 
medidas competentes, ressalvadas as atribuições ao art. 67, § 1º da lei 
nº 8.666/93.
art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém/Pa, 26 de julho de 2021.
fáBio da lUZ dE PiNHo - cEl QoPM
diretor e ordenador de despesa do fiSP

Protocolo: 688829
Portaria Nº. 032/2021 – FisP

 o diretor e ordenador de despesa do fundo de investimento de Segurança 
Pública - fiSP, designado através da PorTaria Nº. 031/2021-ccG, de 
08.01.2021, publicada no doE nº 34.456 em 11.01.2021 e rESolUÇÃo 
nº 001/2021-fiSP, de 14.01.2021, publicada no doE nº 34.461 em 
15.01.2021, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo: os termos da PorTaria 012/2021-fiSP (art. 1º - ítem 3 
“comissão de acoMPaNHaMENTo e fiScaliZaÇÃo dE oBraS, rEforMaS 
e SErViÇoiS dE ENGENHaria”) devidamente publicada no doE 34.534, 
edição de 26.03.2021, que nomeia os servidores rEiNaldo aUGUSTo 
coSTa SoarES, fernando luis Moraes da câmara e Marco aurélio lou-
renço Gonçalves, respectivamente, Presidente e Membros da comissão;
coNSidEraNdo: a previsão legal contida no art, 67, § 1º e 2º da lei 
nº 8.666/93, o teor do decreto Estadual nº 870/2013 e, ainda a Portaria 
conjunta nº 658/2014-SEad/aGE, disponível na homepage da aGE e que 
versa acerca do Manual de Gestão e fiscalização de contratos;
rESolVE:
art. 1º -  designar a comissão referida, para os procedimentos neces-
sários, visando ao efetivo cumprimento das disposições do contrato nº 
013/2021, proveniente do RDC 003/2021 - FISP, firmado entre o Fundo de 
investimento de Segurança Pública - fiSP e a Empresa aTiTUdE coNS-
TrUTora EirEli – EPP, para realização de obra de coNTiNUaÇÃo da 
coNSTrUÇÃo da UNidadE dE PolÍcia dE SÃo fÉliX do XiNGU - TaBo-
ca/Pa, de interesse da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará.
Art. 2º - Requerer aos fiscais que encaminhem a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou 
fatura(s) devidamente atestada(s), acompanhada(s) dos comprovantes de 
realização da despesa conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço 
prestado (Boletim de Medição, Termo de recebimento de Material com o 
devido registro fotográfico dos bens, dentre outros), recibo e documentos 
de regularidade fiscal, trabalhista e de seguridade fiscal (FGTS e Previdên-
cia) da contratada, até o 5º (quinto) dia útil após a data de recebimento 
do documento fiscal, para fins de adoção das medidas para a liquidação 
e pagamento da despesa;
Art. 3º - Requerer aos fiscais, quando a contratada não estiver cumprindo 
as obrigações que lhe couberem, que encaminhem ao fiSP, rElaTÓrio 
circUNSTaNciado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, an-
tes do término da vigência contratual, a fim de que sejam adotadas as 
medidas competentes, ressalvadas as atribuições ao art. 67, § 1º da lei 
nº 8.666/93.
art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém/Pa, 05 de agosto de 2021.
 fáBio da lUZ dE PiNHo - cEl QoPM
diretor e ordenador de despesa do fiSP

Protocolo: 688830

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 1.171/2021/crH-saGa 
BeLÉM, 05 de aGosto de 2021

o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Publica e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 98 cc a línea a do inciso i do art. 99 da lei 
5.810/1994, que dispõe sobre o regime Jurídico Único dos Servidores Pú-
blicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações Pú-
blicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: 2021/836587
rESolVE: conceder ao servidor PEdro da SilVa BarroSo, assistente 
administrativo, Mf nº 5958222, lotado no iESP, 30(trinta) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênio de 2007/2010, no período de 04.08.2021 a 
02.09.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 688652

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 061/2021 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 

ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta do Senhor JoSÉ doS SaNToS cordEiro filHo, especialista, inscri-
to no cPf sob o nº 410.505.582-49, cujo objeto é contratação da prestação 
de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ativida-
des educacionais como Professor, da disciplina local de crime, no curso de 
Perícia em local de crime, que será executado na modalidade presencial, a 
ser realizado no período de 04/08/2021 a 27/08/2021 e terá carga horária 
total de 80 horas/aulas, cujo valor global é r$ 5.600,00 (cinco mil e seis-
centos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e 
tributos, conforme resolução 148/2015, 149/2015 e 390/2021 - coNSUP. 
Programação orçamentária: 85.201.06.181.1502.8832- capacitação de 
agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0101.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 688878
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 062/2021 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contrata-
ção direta da Senhora aMaNda NUNES SoUZa doS SaNToS, especialista, 
inscrita no cPf sob o nº 776.222.192-15, cujo objeto é contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como Supervisora no curso de Perícia em local 
de crime, que será executado na modalidade presencial, a ser realizado 
no período de 04/08/2021 a 27/08/2021 e terá carga horária total de 8 
horas/aulas, cujo valor global é r$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), 
incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, con-
forme resolução 148/2015, 149/2015 e 390/2021 - coNSUP. Programa-
ção orçamentária: 85.201.06.181.1502.8832- capacitação de agentes de 
Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0101.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 688880

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 062/2021-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 062/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 688882
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 061/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 061/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 688879

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 001/2021-seGUP
NÚMero do coNtrato: 075/2021-seGUP.

ParTES: Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social – SE-
GUP, cNPJ nº. 05.054.952/0001-01 e o Senhor lÚcio MaUro doS SaN-
ToS coSTa, inscrito no cPf nº 449.765.932-15.
ModalidadE: inexigibilidade de licitação nº 054/2021-SEGUP
BaSE lEGal do aPoSTilaMENTo: Parágrafo 8º do art. 65, da lei nº. 
8.666/93.
oBJETo coNTraTUal: contratação da prestação de serviços técnicos pro-
fissionais especializados para execução de atividades educacionais como 
Supervisor, no curso de atualização ao Porte de arma de fogo para a Guar-
da Municipal do Município de Marabá, que será executado na modalidade 
presencial, a ser realizado no período de 26/07/2021 a 15/08/2021 e terá 
carga horária total de 8 horas/aulas.
oBJETiVo do aPoSTilaMENTo: alteração da Programação orçamentária.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0106.
Belém/Pa, 05 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 688889
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terMo de aPostiLaMeNto Nº 001/2021-seGUP
NÚMero do coNtrato: 074/2021-seGUP.

ParTES: Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social – SE-
GUP, cNPJ nº. 05.054.952/0001-01 e o Senhor GilBErTo JUNior lira 
daMaScENo, inscrito no cPf nº 427.788.672-87.
ModalidadE: inexigibilidade de licitação nº 053/2021-SEGUP
BaSE lEGal do aPoSTilaMENTo: Parágrafo 8º do art. 65, da lei nº. 
8.666/93.
oBJETo coNTraTUal: contratação da prestação de serviços técnicos pro-
fissionais especializados para execução de atividades educacionais como 
Monitor das disciplinas: armamento, tiro e munição i e; armamento, tiro 
e munição ii, no curso de atualização ao Porte de arma de fogo para a 
Guarda Municipal do Município de Marabá, que será executado na modali-
dade presencial, a ser realizado no período de 26/07/2021 a 15/08/2021 e 
terá carga horária total de 45 horas/aulas.
oBJETiVo do aPoSTilaMENTo: alteração da Programação orçamentária.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0106.
Belém/Pa, 05 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 688887
terMo de aPostiLaMeNto Nº 001/2021-seGUP

NÚMero do coNtrato: 073/2021-seGUP.
ParTES: Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social – SE-
GUP, cNPJ nº. 05.054.952/0001-01 e o Senhor aTHoS Garcia TrEPToW, 
inscrito no cPf nº 037.805.972-68.
ModalidadE: inexigibilidade de licitação nº 052/2021-SEGUP
BaSE lEGal do aPoSTilaMENTo: Parágrafo 8º do art. 65, da lei nº. 
8.666/93.
oBJETo coNTraTUal: contratação da prestação de serviços técnicos pro-
fissionais especializados para execução de atividades educacionais como 
Professor das disciplinas: o uso legal e progressivo da força; introdução 
ao uso da arma de fogo; armamento, tiro e munição i e; armamento, tiro 
e munição ii, no curso de atualização ao Porte de arma de fogo para a 
Guarda Municipal do Município de Marabá, que será executado na modali-
dade presencial, a ser realizado no período de 26/07/2021 a 15/08/2021 e 
terá carga horária total de 160 horas/aulas.
oBJETiVo do aPoSTilaMENTo: alteração da Programação orçamentária.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; fonte: 0106.
Belém/Pa, 05 de agosto de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 688883

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 138/2021-ccc/PMPa: No-
MEar o cEl QoPM rG 27029 daVYd SaraH liMa, em substituição ao 
CEL QOPM RG 18329 BENEDITO TOBIAS SABBÁ ,como fiscal do contrato 
nº 041/2015-ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a VÓlUS TEcNolo-
Gia E GESTÃo dE BENEfÍcioS lTda; cujo objeto consiste na contrata-
ção de serviço de gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva de 
veículos de frota própria da PMPa. NoMEar o TEN cEl QoPM rG 24974 
JoSÉ ricardo PaSSoS cHaVES, em substituição ao TEN cEl rG 26920 
raiMUNdo NoNaTo dE araÚJo MiraNda JUNior , como fiscal interi-
no;registre-se Publique-se e cumpra-se; Belém/Pa 05 de agosto de 2021; 
JorGE WilSoN PiNHEiro dE araÚJo–cEl QoPM rG 26311;diretor de 
apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 688707
Portaria Nº 038/2021- eP/PMPa – Nomear caP QoPM rG 38415 
GEYSa MaToS corrÊa, para exercer a função de fiscal dos instrumentos 
Substitutivos de contratos 2021NE09739 à 2021NE09745, celebrado entre 
a PMPa e as empresas de cNPJ: 33.884.155/0001-97, 31.672.925/0001-
02, 00.489.661/0001-22, 12.555.875/0001-39, 10.925.677/0001-94, 
46.103.594/0001-67 e 31.768.037/0001-98. Belém/Pa, 05/08/2021; 
JEaNdErSoN da SilVa SaraiVa – TEN cEl QoPM; chefe do EP/PMPa.

Protocolo: 689073

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 037/2021- ePPM – Nomear o TEN cEl QoPM 24974 
JoSÉ ricardo PaSSoS cHaVES como fiscal do ac nº 001/2020 - PMPa 
x ValE S. a., em substituição ao TEN cEl QoPM rG 26920 raiMUNdo 
NoNaTo dE araÚJo MiraNda. assinatura: 04/08/2021. JoSÉ dilSoN 
MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM, comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 688823

coNtrato
.

contrato administrativo nº 003/2021-FUNsaU objeto: contratação 
de serviços de publicação dos atos administrativo do fundo de Saúde dos 
Servidores Militares–fUNSaU, por um período de 12 meses. Vigência: 
26/07/2021 à 25/07/2022. Valor Global: r$ 9.845,76 (nove mil, oitocentos 
e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos. orçamento: Programa 
de Trabalho: 061315088233; Natureza de despesa: 339139 (outros servi-
ços de terceiros-pessoa jurídica), fontes: 0150 (recurso Próprio) e 0350 
(recurso Próprio – Superávit); contratante: fundo de Saúde dos Servi-
dores Militares – fUNSaU. contratado: iMPrESa oficial do ESTado do 
Para - ioEPa ordenador: liSio EdUardo caPEla HErMES - cEl QoSPM 
rG 27235. diretor do fUNSaU.

Protocolo: 688715

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 003/2021 – ccc
o diretor da diretoria de apoio logístico da polícia militar do pará – dal/pmpa, 
usando de suas atribuições legais concedidas por meio das PorTaria Nº 
643/2021 – sccmo/dgp,publicada no boletim geral da pmpa nº 083, de 
03/05/2021;resolve: art.. 1º homologar o certame da cotação eletrônica 
nº 004/2021 ccc, decorrente do processo administrativo eletrônico nº 
2021/725019 cujo objeto consiste na “aquisição de equipamentos (smart 
tv 65” e frigobar 115 l), tendo sido adjudicada como vencedora do item 
1 a empresa breno rafael das chagas barbosa, cnpj: 35.088.443/0001-
60, no valor total de r$ 4.299,99 (quatro mil duzentos e noventa e 
nove reais e noventa e nove centavos),e para o item 2 a empresa elvis 
fernando amador torres 97652695287, cnpj 33.556.227/0001-77, no 
valor total de r$ 1.299,00 (mil duzentos e noventa e nove reais), com 
fundamento no art. nº 38 da lei federal nº 8.666/93;art. 2º – remeter o 
referido processo ao chefe do centro de compras e contratos-ccc , a fim 
de que seja providenciada a formalização do compromisso de contrato ou 
elemento substitutivo de contrato ou emissão de prd e nota de empenho 
em favor das empresas vencedoras;artº 3º – determino publicação desta 
homologação em diário no prazo previsto em lei;belém/pa, 05 agosto de 
2021;jorge wilson pinheiro de araújo–cel qopm rg 26311;diretor de apoio 
logístico.

Protocolo: 688713
HoMoLoGaÇÃo

o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 032/2021 – cPl/PMPa – PaE n° 2021/445167, que tem por 
objeto a contratação de “Empresa especializada em prestação de serviço 
de Sonorização” e considerando o disposto no art. 5º, inciso iV, da lei Esta-
dual nº 6.474/02 combinado com o art. 13º, inc. V do decreto Estadual nº 
534/20, lei complementar federal nº 123/06, lei Estadual nº 8.417/16, 
subsidiariamente da lei federal nº 8.666/93.
rESolVE:
01 – HoMoloGar a decisão adotada pelo MaJ QoPM rG 27034 rodriGo 
ocTáVio SaldaNHa lEiTE, Pregoeiro da PMPa, designado através da 
PorTaria Nº 001/2021 – cPl/PMPa, de 26 de abril de 2021, que adjudicou 
a proposta das empresas:

iTEM cNPJ / raZÃo Social Valor oBJETo
1

03.746.510/0001-09
JEffErSoM ESTrUTUraS Para EVENToS EirEli

r$ 14.850,00 SiSTEMa dE SoNoriZaÇÃo GEral
3 r$ 6.000,00 SoNoriZaÇÃo MÉdio PorTE
4 r$ 8.000,00 carro SoM
5 r$ 6.050,04 MiNi-Trio
7 r$ 17.800,00 PaiNEl dE lEd
2 07.072.916/0001-04

Midia cENTEr SErVicoS dE ProdUÇÃo MUSi-
cal, ciNEMaToGrafica E EVENToS EirEli

r$ 3.500,00 SoNoriZaÇÃo dE PEQUENo PorTE

6 r$ 12.000,00 GErador caBiNado dE 180 KVa 
(SilENcioSo)

02 – rEMETEr o processo licitatório ao centro de compras e contratos, a 
fim de que sejam providenciadas as assinaturas dos contratos e emissão 
da respectiva nota de empenho.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Quartel em Belém/Pa, 05 de agosto de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 688893

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1152/21/di/dF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém; destino: Bragança; Período: 12 a 22/07/2021; Quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: cB PM Genilson 
arnaud da Silva; cPf: 690.039.202-49; Valor: r$ 2.532,00. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1193/21/di/dF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Paragominas; destino: Mãe do rio; Período: 31/05 a 03/06/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação; Servidores: SGT PM Edson 
Borges de Brito; cPf: 490.440.602-87; Valor: r$ 395,64. cB PM Brenno 
ribeiro cardoso; cPf: 880.372.582-20; Valor: r$ 379,80. Sd PM Gleyson 
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da Silva Marques; cPf: 004.871.672-36; Valor: r$ 379,80. Sd PM Thiago 
azevedo de oliveira; cPf: 051.426.833-66; Valor: r$ 379,80. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1194/21/di/dF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: : 
Paragominas; destino: Mãe do rio; Período: 29 a 31/05/2021; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação; Servidores: cB PM Helio Marcos da Silva 
frança; cPf: 918.157.203-44; Valor: r$ 253,20. cB PM diego Honorato 
Vieira; cPf: 907.467.082-20; Valor: r$ 253,20. cB PM Marcos alexandre 
lopes coelho; cPf: 701.247.102-63; Valor: r$ 253,20. cB PM Sanderson 
Tiago Silva corrêa; cPf: 800.698.512-04; Valor: r$ 253,20. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1406/21/di/dF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém; destino: Salinópolis; Período: 17 a 30/07/2021; Quantidade 
de diárias: 14 de alimentação e 13 de pousada; Servidores: SUB TEN 
PM Maria Telma Vieira da cruz; cPf: 319.660.892-00; Valor: r$ 3,560,76. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 688869
Portaria Nº 1407/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém; destino: Ponta de Pedras; Período: 16 a 19/07/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: 
cB PM Pedrina oliveira de Sousa aires; cPf: 867.569.742-20; Valor: r$ 
759,60. cB PM diego corrêa oliveira; cPf: 919.922.222-15; Valor: r$ 
759,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 689006

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de adesÃo À ata de reGistro de PreÇos
o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, e considerando os autos do Processo nº 2021/526071, referente a 
adesão a ata de registro de Preço no 593/2021, relativa ao Pregão Ele-
trônico no 076/2021, que tem por objeto a “aquisição de capas de chuva, 
a fim de serem utilizadas pela Polícia Militar do Estado do Pará, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do aludido 
certame.”, instruído nos termos do art. 15, ii da lei nº 8.666/93, c/c o art. 
24 paragrafo 1º do Decreto Estadual nº 991/2020, ratificado pelo PARECER 
Nº 167/2021-coNJUr/PMPa, de 22/07/2021 e pelo ParEcEr Nº 111/2021 
– coNTroladoria iNTErNa/PMPa de 04/08/2021.rESolVE:
01 – raTificar a adesão à ata de registro de Preços n° 593/2021, rela-
tiva ao Pregão Eletrônico n° 076/2020-cBMPa, visando a contratação da 
empresa VÉrTicE coMÉrcio dE roUPaS E acESSÓrioS lTda, cNPJ Nº 
08.763.888/0001-26, para fins de “Aquisição de capas de chuva, a fim de 
serem utilizadas pela Polícia Militar do Estado do Pará, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no edital do aludido certame.”, no 
valor de r$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).02 – remeter o pro-
cesso ao Escritório de Projetos da PMPA, a fim de que seja efetivada a 
contratação da empresa e a respectiva emissão da(s) nota(s) de empenho.
Quartel em Belém – Pa, 04 de agosto de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 688669

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°079/2021-GaB diretor/sUP. FUNdos.
o Subdiretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor Mário oBErTo doS SaNToS MElo, caP PM 
rG 8296, cPf 211.572.432-15, Mf 337682601, cHEfE do fiNaNcEiro E 
orÇaMENTário do faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 
4.000,00 (Quatro Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcio-
nal programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 800,00 (oitocentos 
reais) na 339030 (Mat. consumo) e sendo r$ 3.200,00 ( Três Mil duzentos 
reais) na 339039 ( Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 05 de agosto de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
EMErSoN aNÍBal MESQUiTa MarTiNS – TEN cEl QoPM
diretor em exercício do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 688734

diÁria
.

Portaria Nº 163/2021/Gab. subdiretor/FasPM – Por haver 
necessidade deste faSPM, por meio da fardacESo, em realizar 
deslocamento de uma equipe deste Fundo de Assistência, com fins de realizar 
abastecimento nas lojas de fardamentos nos municípios de conceição do 
araguaia, redenção, Parauapebas,, Marabá, altamira, rurópolis, Santarém 
e Tucuruí, bem como realizar instalação da rede de internet para o uso 
de maquinetas de cartão que serão utilizadas nas vendas. realizar um 
treinamento específico aos representantes deste FASPM sobre o manuseio 
dessas máquinas, e fazer entregas de telefones celulares funcionais aos 
representantes de cada município à cima citado. fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destinos: conceição do 
araguaia, redenção, Parauapebas,, Marabá, altamira, rurópolis, Santarém 
e Tucuruí - Pa; Período de 10 a 25 de agosto de 2021; Quantidade de 
diárias: 15 diárias de alimentação, e 15 diárias de Pousada na categoria 
“B”; Servidor: cB MarcoS BarroSo lEal; cPf: 913.397.742-91, no 
Valor: r$ 3.798,00; cB MarloN da crUS SaNTaNa; cPf: 696.333.982-
15, no Valor: r$ 3.798,00; cB SaNdra dE JESUS SaNToS PiNTo; cPf: 
736.133.802-00, No Valor r$ 3.798,00. rESP. ordENador: EMErSoN 
aNÍBal MESQUiTa MarTiNS; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 
(ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 688816
Portaria Nº 164/2021/Gab. subdiretor/FasPM – Por haver 
necessidade deste faSPM, por meio da fardacESo, em realizar 
deslocamento de uma equipe deste Fundo de Assistência, com fins de 
realizar abastecimento nas lojas de fardamentos nos municípios de Soure e 
Salvaterra, bem como efetuar vendas itinerantes e municípios adjacentes. 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destinos: Soure e Salvaterra - Pa; Período de 05 a 08 de agosto de 2021; 
Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação, e 04 diárias de Pousada 
na categoria “B”; Servidor: SGT lUiZ clÓViS da SilVa alVES; cPf: 
397.763.282-53, no Valor: r$ 1.055,04; SGT NilSoN cardoSo BaHia; 
cPf: 379.851.322-87, No Valor r$ 1.055,04: cB adalEia do aMaral 
PiNTo; cPf: 332.419.962-04, no Valor: r$ 1.012,80; cB aBNEr MoiSÉS 
ViEira da coNcEiÇÃo; cPf: 012.808.492-82, no Valor r$ 1.012,80. 
rESP. ordENador: EMErSoN aNÍBal MESQUiTa MarTiNS; PraZo Para 
PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 688814

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 322 de 04 de aGosto de 2021
o comandante Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso da competência que lhe confere os art. 4° 
e 10 da lei n° 5.731, de 15 de dezembro de 1992;
considerando o que preceitua o art. 70, § 1ª, alínea b, art. 72, Parágrafo 
Único e art. 73 da lei Estadual nº 5.251/1985, c/c art. 6º, item 1, art. 14, 
item 1 e art. 53, Parágrafo Único, da lei Estadual nº 4.491/1973;
considerando a solicitação gerada através do Processo administrativo Ele-
trônico n° 2021/813683 – cBMPa.
rESolVE:
art. 1º. conceder ao cB BM iGor rafaEl SilVa SarMENTo, Mf 
57174601/1, licença para Tratar de interesse Particular, a contar de 
01/08/2021 à 31/07/2023 (02 anos).
art. 2º. a diretoria de Pessoal fazer o controle e suspender os vencimentos 
do militar, durante o período da licença e no seu retorno, realocá-lo no 
almanaque, em sua posição correspondente, conforme legislação em vigor.
art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus 
efeitos a contar de 01 de agosto de 2021.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 688996

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo de ProtocoLo Nº 685089 
data: 28/07/2021

Termo aditivo: 03
onde se lê:
contrato: 135/2020
Leia-se:
contrato: 135/2018
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 688677
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 962/2021-GaB/dGPc/aUtoriZaÇÃo
BeLÉM, 30 de JULHo de 2021

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/607175, 
em que consta a solicitação do Ministério da Justiça e Segurança Pública 
- Secretaria de Gestão de Ensino em Segurança Pública, quanto a autori-
zação para prorrogação da mobilização do servidor JoÃo alBErTo MaciEl 
dE SoUSa, investigador de Polícia civil, Matrícula nº 5233151 para a re-
ferida Secretaria,
r E S o l V E:
i - aUToriZar a prorrogação da mobilização do servidor JoÃo alBErTo 
MaciEl dE SoUSa, investigador de Polícia civil, Matrícula nº 5233151, 
para a Secretaria de Gestão de Ensino em Segurança Pública - SEGEN, pelo 
período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sem ônus para esta 
instituição policial, a contar de 02/07/2021 até 01/07/2022;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 688856
Portaria Nº 953/2021-GaB/dGPc/reVoGaÇÃo

BeLÉM, 29 de JULHo de 2021
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/805194, 
em que consta o ofício nº 2481/2021- dGP/GaB/SEaP/Pa, datado de 
22/06/2021, subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Jarbas Vasconcelos do 
carmo, Secretário de Estado de administração Penitenciária, por meio do 
qual apresenta o servidor reinaldo Marques Junior, delegado de Polícia 
civil, Matrícula nº 57192620, a pedido deste,
r E S o l V E:
i - rEVoGar os termos da PorTaria Nº 2010/2020-GaB/dG/cEdÊNcia, 
de 23/11/2020, publicada no Diário Oficial nº 34.418, de 26/11/2020, 
que cEdEU o servidor rEiNaldo MarQUES JUNior, delegado de Polícia 
civil, Matrícula nº 57192620 para a Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária - SEaP, a contar de 23/07/2021;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 688853

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

BeLÉM-Pa, terÇa-Feira, 20 de JULHo de 2021
Portaria N.º 104/2021-dGPc/diVersos

a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a PorTaria N°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i – dESiGNar nos termos da lei n° 8666/93 o servidor JoSÉ Maria dE 
SoUSa rocHa, investigador da Polícia civil, matrícula n°5333199/1, 
para acompanhar como fiScal a execução do contrato nº 069/2021 – 
PC/PA, firmado com a EMPrESa rEfriGEraÇÃo cHaMa aZUl, cNPJ N° 
07.850.772/0001-61, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de 
manutenção preventiva e corretiva com desobstrução de drenos, limpeza 
de filtros em equipamentos condicionadores de ar tipo (janela, centrais e 
minicentrais de ar –split, k7) com o fornecimento de mão de obra, peças, 
materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos, e no seu impedimento, 
o servidor lEoNilSoN fraNciSco rodriGUES dE MElo, Papiloscopista 
da Polícia civil, matrícula n° 700487/1, que assistirá o referido contrato 
com as mesmas atribuições, no âmbito da Polícia civil do Estado do Pará, 
desde o início até o término da vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;

d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabeleci-
dos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil

Protocolo: 688720

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 052/2021– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e a Srª. aNa TErESa da SilVa coSTa, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 286.797.252-34.
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 disciplina 
“rElaÇÕES iNTErPESSoaiS coM ÊNfaSE No aTENdiMENTo PÚBlico”, 
com carga horária de 15 (quinze) horas-aulas, no valor unitário de r$ 
70,00 (setenta reais), totalizando o valor de r$ 1.050,00 (Um mil e cin-
quenta reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 1.050,00 (Um mil 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: 06.128.1502.8832 – formação de agentes de Se-
gurança 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: 28/07/2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral
republicado por ter saído com incorreção no doE nº 34.653 de 29 de julho 
de 2021.

Protocolo: 688802

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 709/ 2021
BENEdiTo lEÃo GoNZaGa
MaTrÍcUla: 5233291/2
carGo: Perito criminal
JorGE lUiZ coNcEiÇÃo rodriGUES
MaTrÍcUla: 57195375/1
carGo: Motorista
cidadE: caMETá - 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°. 699/ 2021
adSoM WENdEr dE JESUS SoUSa
MaTrÍcUla: 541872184
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 22/07/2021 a 29/07/2021
oBJETiVo: realizar perícias diversas.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria N°. 987/ 2021
alaN JUNio SalGado dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57216516
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 27/07/2021 a 31/07/2021
oBJETiVo: Transportar material biologico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 971/ 2021
alEXaNdrE adEodaTo aZEVEdo
MaTrÍcUla: 5783291/2
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 29/07/2021 a 02/08/2021
oBJETiVo: realizar levantamento.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 688722
Portaria N°. 974/ 2021

iBSEN rodriGUES MaciEl
MaTrÍcUla: 5958527
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 29/07/2021 a 02/08/2021
oBJETiVo: realizar manutenção de equipamentos.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 717/ 2021
adriaNa QUiNTiliaNo dE BriTo
MaTrÍcUla: 5951969
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 30/07/2021 a 02/08/2021
oBJETiVo: Participar da operação Verão 2021.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 688724
Portaria N°. 1029/ 2021

clEBiSoN da SilVa SoUSa
MaTrÍcUla: 5955817/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 30/06/2021 a 01/07/2021
oBJETiVo: conduzir viatura e promover locomoção.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 688731
Portaria N°. 717/ 2021

adriaNa QUiNTiliaNo dE BriTo
MaTrÍcUla: 5951969
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 30/07/2021 a 02/08/2021
oBJETiVo: Participar da operação Verão 2021.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 974/ 2021
iBSEN rodriGUES MaciEl
MaTrÍcUla: 5958527
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 29/07/2021 a 02/08/2021
oBJETiVo: realizar manutenção de equipamentos.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 971/ 2021
alEXaNdrE adEodaTo aZEVEdo
MaTrÍcUla: 5783291/2
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 29/07/2021 a 02/08/2021
oBJETiVo: realizar levantamento.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 688991
Portaria N°. 987/ 2021

alaN JUNio SalGado dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57216516
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 27/07/2021 a 31/07/2021
oBJETiVo: Transportar material biologico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 699/ 2021
adSoM WENdEr dE JESUS SoUSa
MaTrÍcUla: 541872184
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 22/07/2021 a 29/07/2021
oBJETiVo: realizar perícias diversas.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHa

Portaria N°. 709/ 2021
BENEdiTo lEÃo GoNZaGa
MaTrÍcUla: 5233291/2
carGo: Perito criminal
JorGE lUiZ coNcEiÇÃo rodriGUES
MaTrÍcUla: 57195375/1
carGo: Motorista

cidadE: caMETá - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 16/07/2021 a 19/07/2021
oBJETiVo: operação verão.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 689010
Portaria N°. 1029/ 2021

clEBiSoN da SilVa SoUSa
MaTrÍcUla: 5955817/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 30/06/2021 a 01/07/2021
oBJETiVo: conduzir viatura e promover locomoção.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 770/ 2021
ElToN dE BarroS MEirElES
MaTrÍcUla: 55589905
carGo: Médico legista
lEidiaNE fErrEira MaciEl
MaTrÍcUla: 57223202/4
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
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 MaScarENHa

Portaria N°. 730/ 2021
aNdErSoN HaGE oda
MaTrÍcUla: 5920378
carGo: Motorista
BENEdiTo lEÃo GoNZaGa
MaTrÍcUla: 5233291/2
carGo: Perito criminal
cidadE: caMETá - 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: 689023

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de editaL Nº 013 Pss-03/2021
O Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, através da Comissão 
Especial de Seleção, designada pela PorTaria Nº 222/2021 – GaB, 
comunica a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado – 
PSS para seleção de profissionais Auxiliar Técnico de Pericias para Marabá e 
Perito Médico Legista para, Marabá, Parauapebas e Abaetetuba para fins de 
contratação sob o regime de contrato temporário, conforme especificações 
estabelecidas no Edital.
as inscrições serão gratuitas e ocorrerão nos dias 09 a 13 de agosto de 
2021, os documentos habilitatórios que constam do item 5 deverão ser 
postados nos correios, obrigatoriamente por meio do serviço de aviso de 
Recebimento  (AR) ou SEDEX, em envelope devidamente identificado e 
lacrado, obedecendo ao endereçamento constante no subitem 6.2.4 do 
Edital, as vagas estão descritas no aNEXo iV do edital.
o regime jurídico de trabalho é o previsto na lei complementar Estadual 
nº 07/1991 e alterações, aplicando-se no que couber as disposições da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 – regime Jurídico Único – rJU 
e leis Estaduais nº 6.829/2006 e nº 6.282/2000.
o edital poderá ser obtido junto ao site www.cpc.pa.gov.br.
Belém, 05 de agosto de 2021.
EdValdo rodriGUES dE caSTro
Presidente da comissão do PSS

Protocolo: 688941

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2483/2021-daF/cGP, de 02/08/2021
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 a solicitação constante do Memorando nº 95/2021-GE-
ViS, datado de 21/07/2021, no Processo 2021/802182,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor daNiEl boTElHo JaiME, Vistoriador, matrícula 
57205702/2, lotado na Gerência de Vistoria e inspeção de Veículos, quinze 
(15) dias de fÉriaS, no período de 16.09 a 30.09.2021, referentes ao 
exercício 03.11.2018/2019.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 16/09/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
(republicada por incorreção no doE 34.657, de 03/08/2021)

Protocolo: 688642
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2498/2021-daF/cGP, de 03/08/2021
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 2021/791426;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
antonio francisco de Souza Jambo, matrícula nº 55590240/3.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUaTro Mil rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas even-
tuais e de pronto atendimento na cirETraN do município de almeiim/
Monte dourado.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-2.000,00
3339036-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: 30 dias à contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2503/2021-daF/cGP, de 03/08/2021
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 2021/814561;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Michelle Guimarães Mattos Travassos, matrícula nº 5958812/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destinam-se a resolver pendências emer-
genciais na cirETraN no município de Santa izabel do Pará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.500,00
3339036-r$-500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias à contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 688637

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2457/2021-daF/cGP, de 28/07/2021
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 2021/799318;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Pa-
rauapebas para o Município de canaã dos carajás, no período de 22/07 a 
27/07/2021, a fim de atender demanda de candidatos aos exames de 3ª 
fase para obtenção da carteira Nacional de Habilitação -cNH, no referido 
município.

nome matricula
rogério freitas cabral 57190678 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 688638
Portaria Nº 2463/2021-daF/cGP, de 29/07/2021

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 2021/787034;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para o Município de Novo repartimento, no período de 09/08 
a 13/08/2021; Marabá de 14/08 a 18/08/2021; Jacundá de 19/08 a 
22/08/2021 e Tailândia/Belém de 23/08 a 28/08/2021, a fim de realizar 
manutenção na rede telefônica e no padrão de entrada, nas extensões de 
linhas telefônicas, no quadro telefônico dos referidos municípios.

nome matricula
Maurício carlos Pinheiro 80845695 /1

Sílvio Serrão Mourão 80845379 /1
Walter Mota aragão Silva 5414806 /6

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2464/2021-daF/cGP, de 29/07/2021
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 2021/783035;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referentes aos deslocamentos do Município de Reden-
ção para o Município de conceição do araguaia/Pa, no período de 29/07 a 
03/08/2021, a fim de realizar acompanhamento dos trabalhos da equipe 
itinerante e gestão dos processos de habilitação gerados durante a referida 
ação nesses municípios.

nome matricula
Zarias Pereira da Silva 57194037 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2465/2021-daF/cGP, de 29/07/2021
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 2021/796421;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezoito (18) diárias aos servidores abaixo 
especificados, referente aos deslocamentos do Município de Belém para o 
Município de Santa izabel do Pará, nos dias 09 e 10/08/2021; Paragominas 
de 11 a 13/08/2021; Santa izabel de 16 a 20/08/2021; Paragominas de 23 
a 27/08/2021; Santa izabel dias 30 e 31/08/2021 e Paragominas/Belém 
de 01 a 03/09/2021, a fim de instruir a Processos Administrativos Discipli-
nares determinados pelas Portarias nº 13/2021, nº 14/2021, nº 15/2021 
e 17/2021-cGd/Pad.

nome matricula
clauber roberto Santos de Moraes 57190751 /1

Jonilde Macêdo da Silva 57193989 /1
Shirlei Ketinira Hosana Muniz 57175581 /1

cristovão repolho Vieira 57195077 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2467/2021-daF/cGP, de 29/07/2021
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 2021/747618;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias à servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Tucumã/PA, no período de 14/07 a 21/07/2021, a fim 
de atuar como caixa no atendimento itinerante de 1ª fase de habilitação 
no referido município.

nome matricula
Vera lúcia da Silva campos 57192793 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2473/2021-daF/cGP, de 29/07/2021
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 2021/802007;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Igarapé Miri, no período de 09/08 a 13/08/2021, a fim 
de realizar instrução da Sindicância investigativa nº 2021/686631, que irá 
apurar possíveis irregularidades no recebimento do auxílio emergencial, na 
cirETraN do referido município.

nome matricula

Maria Solene Viana cruz de Paula 80845406 /1

Sílvio Martins Borges 54189194 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 2504/2021-daF/cGP, de 03/08/2021
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 2021/786807;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de San-
tarém para o Município de Monte alegre no período de 02 à 27/08/2021, a 
fim de realizar vistorias veícular entre outras atividades a fins e orientações 
aos usuários.

nome matricula

Jesus Júnior farias lira 55590098 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2505/2021-daF/cGP, de 03/08/2021
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 2021/815223;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referentes aos deslocamentos do Municí-
pio de Belém para o Município de Novo Progresso no período de 05/08 a 
09/08/2021; itaituba de 10 a 11/08/2021; Uruará de 12 a 15/08/2021; 
Medicilândia de 16 a 17/08/2021; altamira de 18/08 a 19/08/2021; ouri-
lândia de 20 a 23/08/2021; Marabá de 24 a 25/08/2021; itupiranga de 26 
a 29/08/2021; Novo repartimento de 30 a 31/08/2021; Tucuruí de 01 a 
02/09/2021; Tucuruí/Belém no dia 03/09/2021, a fim de realizarem fisca-
lização e orientação dos colaboradores da empresa Miriti quanto à limpeza 
patrimonial e material de higiene e limpeza.

nome matricula

diVa Maria do roSário fErrEira 105643 /2

ValdEaNGEla carValHo VaScoNcEloS PaiVa 57195472/1

GilSoN WilToN da coSTa dE BriTo 57195470/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2506/2021-daF/cGP, de 03/08/2021
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 2021/793249;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
altamira para o Município de Medicilândia no período de 02 à 27/08/2021, 
a fim de realizar atendimento de vistoria por falta de servidor na função de 
vistoriador na cirETraN.

nome matricula

Marcos de freitas amaral 57202611 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2507/2021-daF/cGP, de 03/08/2021
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 2021/644518;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o Município de Salinópolis no período de 02 à 27/08/2021, a fim 
de realizar atividades adminsitrativo na cirETraN do referido municipio.

nome matricula

Jaime farias Brown 57189532 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 688634

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1067/2021-cGP/seaP 
BeLÉM, 02 de aGosto de 2021.

coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5602/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor d. P. M. (M.f: 5933846), agente Prisional lotado no 
centro de recuperação Masculino de Vitória do Xingu, acerca de suposta 
conduta em relação ao coordenador de Segurança em 01/02/2020, con-
forme decisão da Sindicância administrativa investigativa n° 5403/2020-
cGP/SEaP. o servidor infringiu, em tese, o art. 177, ii, Vi c/c art. 178, Xi 
e 189 do rJU;
coNSidEraNdo que a autoridade Sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, diante da presença de indícios de materialidade e au-
toria, recomendou a aplicação da penalidade de SUSPENSÃo pelo prazo de 
04(quatro) dias em face do servidor d. P. M. (M.f: 5933846), com fulcro no 
art. 183, inciso ii, do rJU, convertida em multa a base de 50%(cinquenta 
por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o ser-
vido em exercício de suas funções, diante da necessidade de serviço, com 
base no art. 189, §3° do rJU.
rESolVE:
art. 1º - acaTar o relatório conclusivo e dETErMiNar a aplicação da 
penalidade de SUSPENSÃo Por 4 (quatro) dias em desfavor do agente 
Prisional, d. P. M. (M.f: 5933846), por inobservância ao art. 177, incisos ii 
e Vi e art. 178, inciso Xi c/c art. 189, caput, também do rJU, coNVErTida 
EM MUlTa À BaSE dE 50%(cinquenta por cento), por dia de vencimento ou 
remuneração, logo o servidor deverá permanecer em exercício, possuindo 
ainda, o ônus da prestação pecuniária, de acordo com o art. 189, §3° da 
lei 5.810/1994-rJU.
art. 2º - Encaminhar cópia da decisão para o defensor dativo dr. aNdrÉ 
SilVa dE oliVEira, para que, querendo, possa dela recorrer, conforme 
solicitado às fls. 37 dos autos.
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo e da decisão à diretoria 
de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais dos ser-
vidores e a comissão de Estágio Probatório se for o caso.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNE VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 689042
Portaria Nº 1062/2021-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 Processo administrativo disciplinar 
nº 6151/2021- em face do servidor W.a.S.a. (M.f. nº 5948698), objetivan-
do apurar a suposta desídia no trato de materiais dos internos custodiados 
no centro de recuperação coronel anastácio das Neves, haja vista a exis-
tência de supostos indícios de inobservâncias aos deveres funcionais por 
arte deste. Sendo esta conduta classificada como falta grave, recaindo, em 
tese, nos arts. 177, inciso Vi, art. 189, c/c art.190, inciso XiX, todos da 
lei 5.810/1994-rJU;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, ViTor raMoS 
EdUardo, corregedor Metropolitano- Presidente; BrUNo coSTa PiNHEi-
ro 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 exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 208, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma apre-
sentar relatório conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório para conhe-
cimento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 689044
Portaria Nº 1064/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 03 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);
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rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa disci-
plinar nº 6153/2021-cGP/SEaP, em face do servidor a.M.H.N. (M.f: 
54188499), diretor do centro de recuperação Penitenciário do Pará ii – 
crPPii, há época dos fatos, haja vista a presença de indícios de infração 
disciplinar pela falta de presteza em realizar os esclarecimentos requeri-
dos, o que obstou as investigações conduzidas por esta corregedoria. o 
servidor cometeu, em tese, infração ao art. 177, inciso iV e Vi e iX, linha 
“b” c/c art. 189, caput, todos da lei 5.810/94- rJU e do disposto no Me-
morando n° 327/2020-CGP/SEAP, sobre a observância dos prazos fixados 
nas solicitações feitas por esta corretiva, sob pena de instauração de pro-
cedimento administrativo;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, carloS fEliPE 
dE alMEida caValVaNTE, (M.f. 5954091) autoridade Sindicante - Presi-
dente, rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889) - Membro; 
e rafaEla ViTÓria SaMPaio PiNTo, (M.f. 6039262)  – Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos assen-
tamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório para conhecimento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 689047
Portaria Nº 1068/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 03 de aGosto de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5626/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor J.a.S.c. (M.f: 5825423), agente Prisional, lotado 
no centro de recuperação Masculino de Vitória do Xingu, acerca dos fatos 
narrados no Memorando n° 229/2020-GaB/SEaP, de 18/09/2020. o ser-
vidor infringiu, em tese, o art. 177. ii, iV e Vi, art. 178, Xi c/c art. 190, 
iV do rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, diante da presença de indícios de materialidade e 
autoria, recomendou a aplicação da penalidade de SUSPENSÃo pelo prazo 
de 30(trinta) dias em face do servidor J.a.S.c. (M.f: 5825423), com fulcro 
no art. 183, inciso ii, e art. 221, § 1° do rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar o relatório conclusivo e dETErMiNar a aplicação da 
penalidade de SUSPENSÃo por 30 (trinta) dias em desfavor do servidor 
J.a.S.c. (M.f: 5825423), representado nos autos pelo dr. José carlos Jor-
ge Melém (oaB/Pa n°43) e dr. francisco da Silva david Júnior(oaB/Pa n° 
24.310), em razão da inobservância dos deveres funcionais, uma vez que 
agiu ofendendo a dignidade e a honra do Secretário de administração Pe-
nitenciária, bem como, questionou a gestão desta Secretaria ao contestar 
de modo hostil e com palavras de baixo calão, a gerência de seu dirigente 
máximo, com fulcro no art. 183, inciso ii, por inobservância dos arts.177, 
iii e Vi,  art. 178, X c/c art. 190, iV, V e Xiii todos da lei 5.810/1994-rJU.
Art. 2º - Oficie-se à DECRIF e ao Ministério Público com a cópia dos autos 
para a devida análise e ulterior providência.
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo e da decisão à diretoria 
de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais dos ser-
vidores e a comissão de Estágio Probatório se for o caso.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNE VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 689039
Portaria Nº 1066/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 02 de aGosto de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6155/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar o suposto erro da comis-
são de análise de Pesquisa Social da SEaP, ao avaliar o ex-servidor l.V.f. 
(M.f: 80015467) durante os processos seletivos 017/2017 e 004/2018, 
conforme Termo de denúncia n°126/2021-cGP/SEaP de 02/08/2021;
art. 2 º - designar carloS fEliPE dE alMEida caValcaNTE, autoridade 
Sindicante, para conduzir a investigação;
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 689059
Portaria Nº 1065/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 02 de aGosto de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 

5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa nº 6154/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a denúncia de suposta 
perseguição contra a servidora K.N.N.S. (M.f.: 80015478) pelas servidoras 
B.E.V.S. (M.f.: 5725313) e M.M.c. (M.f.: 5938182), no centro de recupe-
ração feminino de Santarém, conforme e-mail enviado em 30/07/2021;
art. 2 º - designar Karla diaNa dE SoUZa frEiTaS, autoridade Sindican-
te, para conduzir a investigação;
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 689056
Portaria Nº 1061/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 02 de aGosto de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5783/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no ofício n° 
0118/2021-crcaN/SEaP de 08/02/2021 e seus anexos;
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 do servidor W.a.S.a. (M.f. nº 5948698), objetivando apurar a 
suposta desídia no trato de materiais dos internos custodiados no centro 
de recuperação coronel anastácio das Neves, haja vista a existência de 
supostos indícios de inobservâncias aos deveres funcionais por arte deste. 
Sendo esta conduta classificada como falta grave, recaindo, em tese, nos 
arts. 177, inciso Vi, e 190, inciso XiX, c/c art. 189, todos do rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUra-
ÇÃo de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar, em face do servidor 
W.a.S.a. (M.f. nº 5948698), objetivando apurar a suposta desídia no trato 
de materiais dos internos custodiados no centro de recuperação coronel 
anastácio das Neves, haja vista a existência de supostos indícios de ino-
bservâncias aos deveres funcionais por arte deste. Sendo esta conduta 
classificada como falta grave, recaindo, em tese, nos arts. 177, inciso VI, 
art. 189, c/c art.190, inciso XiX, todos da lei 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo e da decisão à direto-
ria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais do 
servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNE VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 689037
Portaria Nº 1063/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 03 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 Sindicância administrativa disciplinar 
nº 6152/2021-cGP/SEaP, em face do servidor J.a.a.J. (M.f: 5953900), 
haja vista a presença de indícios de infração disciplinar com as supostas 
práticas de restrições de alimentos aos internos, abandono de posto e uso 
irregular de aparelho celular, no centro de recuperação regional de Para-
gominas. o servidor cometeu, em tese, infração ao art. 177, inciso iV e Vi 
c/c art. 189, caput, todos da lei 5.810/94- rJU;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, MarÍlia Mar-
TiNS dE BriTo, (M.f. 57223201) autoridade Sindicante - Presidente, ro-
driGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889) - Membro; e rafa-
Ela ViTÓria SaMPaio PiNTo, (M.f. 6039262)  – Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório para conhe-
cimento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 689050

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 1959/21-dGP.seaP, de 04/08/21
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:
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Nº-NoME-   MaTricUla- PErÍodo
1-HElcio caSTro doS SaNToS-5954266-11/05/2020 a 17/05/2020
2-HElio foNSEca dE MEdEiroS-57201918-21/05/2020 a 06/06/2020
3-HElio foNSEca dE MEdEiroS-57201918-13/05/2020 a 19/05/2020
4-HElPPdioNES da SilVa MElo-5954267-23/06/2020 a 29/06/2020
5-HElToN BaTiSTa coSTa-5954271-02/06/2020 a 15/06/2020
6-HErica criSTiNa MarTiNS dE oliVEira-5952366-11/05/2020 a 
20/05/2020
7-HErMaNo aNaclETo dUarTE-5782554-29/07/2020 a 30/11/2020
8-HErMES PErEira GoMES-5953952-24/05/2020 a 07/06/2020
9-HilaNia Maria fErrEira doS SaNToS-55587649-02/06/2020 a 
15/06/2020
10-HilaNia Maria fErrEira doS SaNToS-55587649-17/12/2020 a 
23/12/2020
11-HUdSoN NEY aMaZoNaS dE MENEZES-5899600-09/03/2020 a 
15/03/2020
12-HUGo MaGalHaES MarTiNS-5949520-22/04/2020 a 05/05/2020
13-HUMBErTo MENdoNÇa doS aNJoS-5952459-11/05/2020 a 
20/05/2020
14-idaiaS PEdroSa SilVa-5952311-01/11/2020 a 05/11/2020
15-iGor diaS caSTElo BraNco-5949832-28/10/2020 a 06/11/2020
16-iGor PEdroSa araUJo-5949826-15/05/2020 a 24/05/2020
17-ilKa NaZarE dE PaUla SodrE-5953261-27/04/2020 a 02/05/2020
18-ilKa NaZarE dE PaUla SodrE-5953261-13/04/2020 a 19/04/2020
19-ilKa NaZarE dE PaUla SodrE-5953261-20/04/2020 a 26/04/2020
20-iraildoN dE JESUS araUJo-5954823-06/08/2020 a 17/08/2020
21-iraNildo alMEida caValcaNTE-5954004-16/04/2020 a 30/04/2020
22-iSaQUE cardoSo caMPElo-5949819-25/05/2020 a 31/05/2020
23-iSaQUE cardoSo caMPElo-5949819-05/05/2020 a 18/05/2020
24-iSraEl GUEdES doS SaNToS-7565343-18/04/2020 a 24/04/2020
25-iSraEl GUEdES doS SaNToS-7565343-05/05/2020 a 19/05/2020
26-iTalo MaGNo NEVES GoNÇalVES-5954703-26/10/2020 a 29/10/2020
27-iVoNE dE liMa NEVES-57214084-28/09/2020 a 03/10/2020
28-iVoNE dE liMa NEVES-57214084-04/05/2020 a 09/05/2020
29-iVoNE dE liMa NEVES-57214084-02/06/2020 a 15/06/2020
30-iZaiaS TEiXEira dE caSTro-41904-24/04/2020 a 07/05/2020
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 688778

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo ao coNVÊNio 006/2019
Nº: 03

data de assinatura: 30/07/2021
Vigência: 02/08/2021 a 01/08/2022
Justificativa: prorrogação do prazo de vigência do presente termo por mais 
12 (doze) meses.
objeto: Tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução do 
convênio nº 006/2019 nos termos de sua cláusula Sexta, e consequente-
mente alteração do valor global dos recursos orçamentários descritos na 
cláusula Quinta.
convênio: 006
Exercício: 2019
Valor: r$ 533.549,70 (quinhentos e trinta e três mil quinhentos e quarenta 
e nove reais e setenta centavos.)
Partes:
Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária - SEaP
concedente: SYSTEMScoPY lTda - ME.
Nome do ordenador: Jarbas Vasconcelos do carmo.

Protocolo: 688857
terMo aditiVo ao coNVÊNio 003/2019

Nº: 02
data de assinatura: 30/07/2021
Vigência: 01/08/2021 a 31/07/2022
Justificativa: prorrogação do prazo de vigência do presente termo por mais 
12 (doze) meses.
objeto: tem por objeto o ajuste de vagas do convênio n° 003/2019, que 
passará a alocar mão de obra de 02 internos (as) em regime semiaber-
to e domiciliar custodiados (as) no Sistema Penitenciário do Estado do 
Pará, na atividade laborativa de operador de máquina de fotocópia nos 
estabelecimentos definidos pela Empresa, além de serviços gerais, apoio e 
auxiliar de entrega de produtos, conforme plano de trabalho; bem como a 
prorrogação do prazo de execução e vigência do referido instrumento, nos 
termos de sua cláusula Sexta; e, consequentemente, a alteração do valor 
global dos recursos orçamentários da cláusula Quinta
convênio: 003
Exercício: 2019
Valor: r$ 235.149,93 (duzentos e trinta e cinco mil, cento e quarenta e 
nove reais e noventa e três centavos).
Partes:
Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária - SEaP
concedente: c2a SErViÇoS EM TEcNoloGia da iNforMáTica EirEli..
Nome do ordenador: Jarbas Vasconcelos do carmo.

Protocolo: 688858

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 587/2021 de 27/07/2021.
Suprido: Noralita Barros Pinho de Sousa e Silva
Matrícula: 5392764
cargo: diretora
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
Bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de Trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
978283 0101000000 33.90.39 r$ 870,00

ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Protocolo: 688757

Portaria Nº 589/2021 de 03/08/2021.
Suprido: Jair claudio da Silva Guimarães
Matrícula: 5933833
cargo: diretor
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
Bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de Trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
978283 0101000000 33.90.30 r$ 581,80

ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Protocolo: 688759

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1844/2021 – 811044 - crco
objetivo: conduzir interno a caráter de Transferência para comarca de 
abaetetuba.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: BElÉM
destino: aBaETETUBa
Servidor. Matricula 5947887 MarcElo aUGUSTo dE SoUZa liMa agente 
Prisional; Matricula 54196469 aNToNio EdVaN TaVarES coSTa agente 
prisional.
Período. 01/08/2021 diária (S) ½ (MEia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 688884
Portaria Nº 1009/2021

objetivo: BUScar MUNiÇÃo Na GErÊNcia dE PaTriMÔNio (GPaT) EM 
aNaNiNdEUa
 fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aBaETETUBa/cTMaBT
destino: aNaNiNdEUa/Pa
Servidor (es): 5954206 - daNiElE SilVa SoUZa – aG. PriSioNal – 
57189036 – MaYKo dEYViSoN dE liMa SaNToS – MoToriSTa.
Período: 14/04/2021 - diária(s):  ½ (meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 689022
Portaria Nº 1514 /2021

objetivo: coNdUZir iNTErNo EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia, da cra-
Ma/MaraBá,  para o cENTro dE rEcUPEraÇÃo rEGioNal dE TUcUrUi.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá/craMa
destino: TUcUrUÍ
Servidor (es): 6403711 – aBrÃao SoUSa Sá – aG. PriSioNal – 5953854 
– WElToN SiQUEira coSTa – aG. PriSioNal – 5953038 – THENNYSSoN 
fErrEira da SilVa – aG. PriSioNal – 5954420 – MicHaEl daVid Ba-
TiSTa alVES – aG. PriSioNal.
Período: 07/04/2021 - diária(s ): 01 (uma)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 689029
Portaria Nº 1542 /2021

objetivo: EScolTar iNTErNa, do crf-SaNTarÉM, para o cENTro ESPE-
cialiZado dE dESdroGaTiZaÇÃo “faZENda ESPEraNÇa”, em cumpri-
mento a dEciSÃo JUdicial.
 fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTarÉM/crfSTM
destino: aBaETETUBa/Pa
Servidor (es): 80015487/1 – NaTália PiMENTEl doS rEiS – aG. Pri-
SioNal – 5954235/1 – odiGlEiSSoN fEiToSa cardoSo – aG. PriSio-
Nal – 5954263 – PaUla EloarTE dE oliVEira BElo - aG. PriSioNal 
– 5942319 – HadaMES roGEr alMEida rodriGUES – MoToriSTa.
Período: 07/04/2021 a 10/04/2021 - diária(s): 03 e ½ (meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 689025
Portaria Nº 1006/2021

objetivo:  EScolTar PrESoS EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia, Para 
crco/BElÉM E cTM iii/SaNTa iZaBEl.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aBaETETUBa/cTMaBT
destino: STa iZaBEl/BElÉM/Pa
Servidor (es): 5911486 - clEidiVal PiNHEiro coSTa- aG. PriSio-
Nal – 5935525 – clEBSoN da coNcEiÇÃo SaNToS – aG. PriSioNal 
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– 54197099/1 – HUGo ricardo SaNToS da coSTa – aG. PriSioNal 
– 59548027 – dElcio JoÃo rodriGUES cardoSo JUNior – aG. Pri-
SioNal.
Período: 12/04/2021 a 12/04/2021 - diária(s): ½ ( meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 689016
Portaria Nº 1008/2021

objetivo: EScolTar iNTErNo, EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia, da cT-
MaBT/Pa, para o NÚclEo dE MoNiToraMENTo ElETrÔNico/BElÉM/Pa.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aBaETETUBa/cTMaBT
destino: BElEM/Pa
Servidor (es): 5859712 – WElBErSoN fErrEira QUarESMa – aG. Pri-
SioNal – 5954187 – daVid SilVa frEiTaS – aG. PriSioNal – 5954188 
– darci coSTa dE oliVEira - aG. PriSioNal.
Período: 10/04/2021 - diária(s): ½ (meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 689002
Portaria Nº 1005/2021

objetivo: BUScar KiT dE HiGiENE Na GErÊNcia dE alMoXarifado EM 
BElÉM/Pa.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aBaETETUBa/cTMaBT
destino: BElÉM/Pa
Servidor (es): 5934730-2 – carloS alBErTo dE oliVEira – aG. Pri-
SioNal – 54195339 – MaNoEl do Socorro lEal BraNdÃo – aG. Pri-
SioNal.
Período: 08/04/2021 - diária(s ): ½ (meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 689007
Portaria Nº 1494/2021

objetivo: EScolTar PrESoS dE JUSTiÇa, para PErÍcia PSiQUiáTrica 
No rENaTo cHaVES, E TraNSfErENcia Para cENTro dE rEcUPEraÇÃo 
dE aNaNiNdEUa. fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá/crfM
destino: BElÉM/aNaNiNdEUa/Pa
Servidor (es): 5937517 –SioNE cUSTÓdio da SilVa – aG. PriSioNal 
– 5922951 –  MariSa SiMÕES caValHEira – aG. PriSioNal – 5922951 
– PaTricio rodriGUES coSTa – aG. PriSioNal – 54181913 – aNToNio 
aNiSio GoNÇalVES araÚJo – MoToriSTa.
Período: 30/04/2021 - diária(s):  01 (uma)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 688997
Portaria Nº 1498/2021

objetivo: rEaliZar a BUSca do arMaMENTo.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BraGaNÇa/crrB
destino: aNaNiNdEUa/Pa
Servidor (es): 5815371– lUiZ fErNaNdo BraSÃo daS cHaGaS - aG.Pri-
SioNal.
Período: 27/03/2021 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 688954
Portaria Nº 1493/2021

objetivo: EScolTa dE  iNTErNo, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia, para 
PrESidio ESTadUal METroPoliTaNo iii (PEM iii).
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aBaETETUBa/cTMaBT
destino: MariTUBa/Pa
Servidor (es): 57189036 – MaYKo dEYViSoN dE liMa SaNToS – MoTo-
riSTa – 5907222– arliNdo – aG.PriSioNal – 5953848/1 – WillaMES 
dE liMa SaNTiaGo – aG. PriSioNal.
Período: 05/01/2021 - diária(s): ½ (meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 688989
Portaria Nº 1495/2021

objetivo: EScolTar PrESoS dE JUSTiÇa, da crrSal/Pa, Para cPaSi/
SaNTa iZaBEl/Pa E crco/BElÉM/Pa.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaliNÓPoliS/crrSal
destino: STa iZaBEl/BElÉM/Pa
Servidor (es): 57210106/1 – GilSoN GrEGÓrio da SilVa – aG.PriSio-
Nal – 5949539 – VicTor BarroSo MENEZES – aG.PriSioNal.
Período: 05/02/2021 a 05/02/2021 - diária(s): ½ ( meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 688992
Portaria Nº 621/2021

objetivo: faZEr rEViSÃo Na locadora crEdcar da VTr S10.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: caMETá/crrcaM
destino: BElÉM do Pará/Pa
Servidor (es): 54191373 – alEXaNdrE MaUrillo oliVEira TriNdadE 
– MoToriSTa.
Período: 25/03/2021 a 26/03/2021, diária(s):01 e ½ (uma e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 688981
Portaria Nº 619/2021

objetivo: EScolTar iNTErNoS EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia, da 
crrcaP/caPaNEMa, para  cPaSi/SaNTa iZaBEl E aNaNiNdEUa cTM ii.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: caPaNEMa/crrcaP
destino: STa iZaBEl/aNaNiNdEUa/Pa

Servidor (es): 5949847- JadailSoN fErNaNdES MoNTEiro – aG. Pri-
SioNal – 54180752/1 – JoSÉ EdiNaldo NaSciMENTo doS SaNToS – 
aG. PriSioNal – 54180750 – JoSE dE oliVEira E SilVa – MoToriSTa.
Período: 05/03/2021 - diária(s): ½ (meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 688985
Portaria Nº 490/2021

objetivo: rEUNiÃo Na SEdE/SEaP/BElÉM, coM GaBiNETE E dirETorES 
dE PaSTaS, dUraNTE 10 diaS.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: rEdENÇÃo/cPr
destino: BElÉM/Pa
Servidor (es) : 5914069 – alÉcio JaNUNES NETo- dirETor
 Período: 05/03/2021 a 13/03/2021- diária(s): 08 e ½ (meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 688968
Portaria Nº 1499/2021

objetivo: rEaliZar a Troca da ViaTUra.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BraGaNÇa/crrB
destino: BElÉM/Pa
Servidor (es): 5949299 – MarcoS JEaN coSTa da SilVa.
Período: 19/03/2021 - diária(s): 1/2 (meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 688964
Portaria Nº 687/2021

objetivo: EScolTa dE iNTErNoS, EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia, da 
crrcaM, para cPaSi- STa iZaBEl.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: caMETá/crrcaM
destino: SaNTa iZaBEl/Pa
Servidor (es): 5898842 – aNToNio ViriaTo Moia Gaia - MoToriSTa 
– 5920715 -  JoÃo PaUlo Gaia riBEiro – aG. PriSioNal – 5957835 – 
JoElBEr aNGElo WaNZEllEr dE oliVEira – aG. PriSioNal.
Período: 17/03/2021 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 688975
Portaria Nº 489/2021

objetivo: SUBSTiTUir VEÍcUlo adMiNiSTraTiVo, E TraTar aSSUNToS 
adMiNiSTraTiVoS Na SEdE/SEaP/BElÉM.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: rEdENÇÃo/cPr
destino: BElÉM/Pa
Servidor (es): 5946752 – MarcoS roBErTo liMa da SilVa – aG. Pri-
SioNal.
 Período: 25/03/2021 a-28/03/2021, diária(s): 03 e ½ (três e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 688971

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

traNsFerÊNcia de FÉrias
Portaria Nº 1964/21-dGP.seaP, de 05/08/21

TraNSfErir por necessidade de serviço, de 02/08/21 a 31/08/21 para 
01/11/21 a 30/11/21, o período de gozo das férias do servidor reginaldo 
Nazareno Patroca lima, concedida através da PorTaria Nº 1416/21-dGP/
SEaP, de 07/07/21, publicada no doE nº 34.635, de 12/07/21.
luiz fernando Paes de Queiroz
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 688855
traNsFerÊNcia de FÉrias

Portaria Nº 1963/21-dGP.seaP, de 05/08/21
TraNSfErir por necessidade de serviço, de 01/07/2021 a 30/07/2021 
para 01/11/2021 a 30/11/2021, o período de gozo das férias da servidora 
criSTiNa Maria oliVEira loSada rEiS, matrícula nº 5613671, 
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: 688831

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa GaLa
Portaria Nº 1962/2021 – dGP/seaP 

BeLÉM/Pa, 05 de aGosto de 2021.
Nome: MarcElo lENo da crUZ SaNcHES, Matrícula nº. 5895675/3, car-
go: agente Penitenciário.
assunto: licença Gala
Período: 26/07/2021 a 02/08/2021.

Protocolo: 688709
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº. 001/2021
aViso de reaLiZaÇÃo de diLiGÊNcias

 (JULGaMeNto de ProPostas de PreÇos)
a cPl/SEaP, nos autos do processo de coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 
001/2021, proc. 2020/207187, que tem como objeto a contratação de em-
presa de engenharia especializada na execução de obra para a coNSTrU-
ÇÃo da PorTaria UNificada, cENTral dE MoNiToraMENTo, MUralHa 
dE BloQUEio ViSUal, 04 GUariTaS e acolHiMENTo da PM, no comple-
xo penitenciário, localizados no município de Santa izabel - Pa, sob - re-
gime de empreitada global. com base nas razões de recurso impetradas 
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pelas empresas iNoVarE EMPrEENdiMENToS E SErViÇoS lTda e MdS 
coNSTrUTora E iNcorPoradora – lTda, bem como a contrarrazão da 
empresa a. rodriGUES liMa EirEli, subsidiada pelas Notas Técnicas N° 
097/2021 - cEar/SEaP e N° 098/2021 - cEar/SEaP, bem como pela Ma-
nifestação nº 1119/2021 – coNJUr/SEaP.
considerando os princípios norteadores da licitação, o princípio da econo-
micidade, do interesse público e do formalismo moderado, bem como a 
jurisprudência pacífica do TCU e doutrina abalizada, cujo entendimento é 
de que a planilha de custos e formação de preços possui caráter acessório, 
subsidiário, numa licitação em que, destaca-se, a avaliação das propostas 
é pelo critério de menor preço.
considerando o disposto no art. 43, §3º, da lei nº 8.666/93, incluído no 
item 7.5 do Edital, redige a possibilidade da comissão licitante, em qual-
quer fase da licitação, promover diligência cujo objetivo é esclarecer ou 
complementar o certame, não podendo, todavia, incluir, posteriormente, 
documentação que já deveria constar.
Considerando, por fim, que não há limite legal para a quantidade de dili-
gências que podem ser realizadas, salienta-se que é dever da licitante e 
não da administração a correção do erro identificado sem acarretar, com 
essa retificação, novas falhas/vícios na planilha.
desta feita se mostra necessária a realização de novas diligências por parte 
desta cPl/SEaP com intuito de sanar os erros e inconsistências na planilha 
de preço das recorridas, desde que não haja aumento do valor global, bem 
como que a proposta atenda aos requisitos normativos e se demonstre a 
exequibilidade da proposta, nos termos do art. 43, §3º, da lei 8.666/93, 
sob pena de desclassificação em caso de descumprimento.
rESolVE:
convocar a empresa abaixo que apresentou planilhas com falhas/vícios 
sanáveis para que proceda as devidas correções, sem que haja majoração 
do preço ofertado, para posterior verificação de exequibilidade de propos-
ta, sob pena de desclassificação em caso de não apresentação ou sanea-
mento:

licitante Valor global (r$) Síntese dos vícios ou erros detectados

a.  rodriGUES liMa EirEli
 cNPJ 27.641.680/0001-89  3.720.884,21

apresentou inconformidades na composi-
ção do Bdi diferenciado nos itens 11.1 e 
11.2 e dos encargos sociais no grupo de 

taxa de reincidência.

Prazo máximo para recebimento da proposta e planilhas corrigidas im-
pressas ou digitalizadas, devidamente assinadas pelo responsável legal: 
09/08/2021, às 16h00min (Horário de Brasília). o envelope com a propos-
ta e planilhas deverá conter a data de abertura do certame e ser entregue 
na sala da cPl, situada na rua dos Tamoios 1592, 2º andar, Bairro Batista 
campos, Belém/Pa, ou encaminhados via correio eletrônico para cl.seap-
pa@gmail.com.
informo que o resultado deste julgamento, na íntegra e demais manifes-
tações jurídicas e técnicas foram disponibilizados, via correio eletrônico 
informado em ata de sessão pública pelos licitantes, bem como no sítio 
www.compraspara.pa.gov.br , podendo, também, ser solicitado cópia nes-
ta SEaP.
Belém-Pa, 05 de agosto de 2021.
Juliana Silva Paiva
Presidente da comissão Permanente de licitação

Portaria Nº 523/2021-GaB/seaP
Protocolo: 688910

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº. 003/2021
aViso de reaLiZaÇÃo de diLiGÊNcias

(JULGaMeNto de ProPostas de PreÇos)
a comissão Permanente de licitação, nos autos do processo de coNcor-
rÊNcia PÚBlica Nº 003/2021, processo 2019/489526, que tem como 
objeto a contratação de serviços para a coNSTrUÇÃo da cadEia PÚBli-
ca dE ToMÉ-aÇÚ – 316 VaGaS – coNTiNUaÇÃo da oBra localizada no 
município de Tomé-açú/Pa, sob - regime de empreitada global. com base 
na análise das propostas de preços e planilhas apresentadas, subsidiada 
pela manifestação da coordenadoria de Engenharia e arquitetura – cEar.
Considerando a jurisprudência pacífica do TCU e doutrina abalizada, cujo 
entendimento é de que a planilha de custos e formação de preços possui 
caráter acessório, subsidiário, numa licitação em que, destaca-se, a avalia-
ção das propostas é pelo critério de menor preço.
considerando o disposto no art. 43, §3º, da lei no 8.666/93, incluído no 
item 7.5 do Edital, redige a possibilidade da comissão licitante, em qual-
quer fase da licitação, promover diligência cujo objetivo é esclarecer ou 
complementar o certame, não podendo, todavia, incluir, posteriormente, 
documentação que já deveria constar.
considerando que os erros formais e materiais de fácil constatação na 
planilha de custos são passíveis de correção, desde que, em conformidade 
com a lei Nº 8.666/93 e os entendimentos exarados pelo TcU, não provo-
que alteração no valor global da proposta e mantenha sua exequibilidade.
rESolVE:
diligenciar acerca da análise da proposta, conforme parecer exarado pela 
Coordenação de Engenharia e Arquitetura/SEAP, o qual identificou que a 
licitante MMdJESUS coNSTrUTora E SErViÇoS lTda apresentou incon-
formidade na composição unitária com insumos insuficientes do item- Pas-
sarela Metálica Solário.
assim, convoca a empresa que apresentou falhas ou vícios sanáveis para 
que proceda as devidas correções, sem que haja majoração do preço ofer-
tado, para posterior verificação de exequibilidade de proposta, sob pena de 
desclassificação em caso de não apresentação ou saneamento.
Prazo máximo para recebimento da proposta e planilhas corrigidas:
09/08/2021, às 16h00min (Horário de Brasília).

o envelope com a proposta e planilha deverá ser entregue na sala da cPl, 
situada na rua dos Tamoios 1592, 2º andar, Bairro Batista campos, Belém/
Pa, ou encaminhado via correio eletrônico para cl.seappa@gmail.com.
informo que o resultado deste julgamento, na íntegra, foi disponibilizado, 
via correio eletrônico informado em ata de sessão pública pelos licitantes,
podendo, também, ser solicitado cópia nesta SEaP.
Belém-Pa, 05 de agosto de 2021.
Juliana Silva Paiva
Presidente da comissão Permanente de licitação
PorTaria Nº 648/2021-GaB/SEaP

Protocolo: 688929

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 361 de 05.08.2021
Servidor: rodolfo domingos e Silva cerveira
Matrícula:33391/ 1
cargo: Técnico em Gestão cultural
objeto: designado como fiscal do recebimento do equipamento “Bomba 
centrífuga Trifásica 220/380V”, da cotação Eletrônica nº026/2021, para 
atender as demandas da Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 689049

diÁria
.

Portaria Nº 357/21, de 05.08.2021
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: Ursula Vidal Santiago de Mendonça
cargo: Secretária de Estado de cultura
Matrícula: 5075351-1
Quantidade de diárias: 1/2 (meia)
origem: Belém/Pa
destino: caPaNEMa/Pa
Período: 12.08.2021
objetivo: Participar da Visita técnica às instalações da Mirasselva, no re-
ferido município.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário adjunto 
da Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 688783
Portaria Nº 356/21, de 05.08.2021

fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: JoElSoN SilVa doS SaNToS
cargo: SEcrETário dE GaBiNETE
Matrícula: 5950788/1
Quantidade de diárias: 01 e 1/2 (uma e meia)
origem: Belém/Pa
destino: caPiTÃo PoÇo/Pa
Período: 09 a 10.08.2021
objetivo: acompanhar a Exma. Sra Secretária de cultura e participar do i 
Encontro Tenetehara na aldeia São Pedro, no referido município.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário adjunto 
da Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 688787
Portaria Nº 358/21, de 05.08.2021

fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: JoElSoN SilVa doS SaNToS
cargo: SEcrETário dE GaBiNETE
Matrícula: 5950788/1
Quantidade de diárias: 01 e 1/2 (uma e meia)
origem: Belém/Pa
destino: caPaNEMa/Pa
Período: 11 a 12.08.2021
objetivo: acompanhar a Exma. Sra Secretária de cultura e participar da 
Visita técnica às instalações da Mirasselva, no referido município.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário adjunto 
da Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 688788
Portaria Nº 355/21 de 05.08.2021

fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: Ursula Vidal Santiago de Mendonça
cargo: Secretária de Estado de cultura
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Matrícula: 5075351-1
Quantidade de diárias: 1/2 (meia)
origem: Belém/Pa
destino: caPiTÃo PoÇo/Pa
Período: 09.08.2021
objetivo: Participar do i Encontro Tenetehara na aldeia São Pedro, no re-
ferido município.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário adjunto 
da Secretaria de Estado de cultura

Protocolo: 688780

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de direitos aUtorais
ProcESSo: 2021/363517
cEdENTE: NailaNa THiElY SaloMÃo PErEira
cESSioNário: SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra
oBJETo: licença dos direitos autorais patrimoniais da cEdENTE À cESSio-
Nária, referente às imagens utilizadas no livro lETraS QUE flUTUaM
daTa dE aSSiNaTUra: 02 de agosto de 2021.
ViGÊNcia: 05 anos, a contar da assinatura do ato.
SiGNaTárioS:
PEla cEdENTE: NailaNa THiElY SaloMÃo PErEira
PEla cESSioNária: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 688657
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne00886
ProcESSo Nº 2021/828976
Valor: r$ 4.000,00 (quatro mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 30/07/2021
OBJETO: Prestação de serviços técnicos profissionais - programação do 
evento VaciNaÇo coNTra iNflUENZa
oriGEM: iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 017/2020
orÇaMENTo:
Projeto atividade: 8421
fonte de recurso: 0301000000 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS - PES-
Soa fÍSica
PTrES: 158421
Pi: 1030008421c
aÇÃo: 268542
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421
SErVidor iNdicado coMo fiScal: alUiZio da SilVa VilHENa, Matrí-
cula: 57234539/1
coNTraTado: EdUardo NaZarÉ ViEira PErEira
cPf: 043.852.252-49
ENdErEÇo: Travessa Seis, conjunto coHaB, 200, Estrada da Maracacue-
ra, campina de icoaraci, cEP 66813-430, Belém-Pa.
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 688619
a comissão designada pela Portaria 042/2021-secULt, em cumpri-
mento ao item 4, 4.6, do Edital 005/2020: Artistas, Profissionais e Fazedo-
res de cultura, divulga a relação dos candidatos habilitados.
reLaÇÃo – JULHo

Nome linguagem Escopo cPf/cNPJ

1.  BrUNo JorGE Bar-
BoSa dE oliVEira

Ministrante ou 
instrutor(a)

de Curso ou Oficina

Serviço em ações formativas, Educativas e 
culturais, organizadas metodologicamente como 
Oficinas ou Cursos de curta duração, realizadas 
por profissionais com nível técnico ou superior, 
ou mesmo sem formação escolar, mas com co-

nhecimento específico em uma determinada área 
do conhecimento (notório saber), com temáticas 
ligadas às atividades da SECULT. Profissional com 
trabalho de qualidade e relevância, para integrar 

a programação dos eventos. a experiência 
profissional pode ser

comprovada com currículo vitae e/ou portfólio de 
trabalhos anteriores.

772.781.002-91

2.  criSTiaNE PErEira 
dE oliVEira

Ministrante ou 
instrutor(a)

de Curso ou Oficina

Serviço em ações formativas, Educativas e 
culturais, organizadas metodologicamente como 
Oficinas ou Cursos de curta duração, realizadas 
por profissionais com nível técnico ou superior, 
ou mesmo sem formação escolar, mas com co-

nhecimento específico em uma determinada área 
do conhecimento (notório saber), com temáticas 
ligadas às atividades da SECULT. Profissional com 
trabalho de qualidade e relevância, para integrar 

a programação dos eventos. a experiência 
profissional pode ser

comprovada com currículo vitae e/ou portfólio de 
trabalhos anteriores.

424.406.052-49

3.  dilErMaNo HUGo 
alVES fErrEira

Ministrante ou 
instrutor(a)

de Curso ou Oficina

Serviço em ações formativas, Educativas e 
culturais, organizadas metodologicamen-te como 
Oficinas ou Cursos de curta duração, realizadas 
por profissionais com nível técnico ou superior, 
ou mesmo sem formação escolar, mas com co-

nhecimento específico em uma determinada área 
do conhecimento (notório saber), com temáticas 
ligadas às atividades da SECULT. Profissional com 
trabalho de qualidade e relevância, para integrar 

a programação dos eventos. a experiência 
profissional pode ser

comprovada com currículo vitae e/ou portfólio de 
trabalhos anteriores.

248.502.682-34

 Grupos culturais 
tradicionais

apresentações de grupos culturais; infantil, 
juvenil ou adulta; de companhias, grupos, 

coletivos, com produção autoral, com temáticas 
ou gêneros específi cos, com qualquer número de 

brincantes em cena.

 

 

Espetáculos artísti-
cos com

7 ou mais artistas 
em cena

apresentações de música, teatro, dança ou circo; 
arte de rua ou espaços alterna-tivos; infantil, 

juvenil ou adulta; de companhias, grupos, 
coletivos, da região metropolita-na de Belém, 

que integrem programação culturais em Belém, 
com produção autoral, com temáticas ou gêneros 

especí-ficos e que tenham acima de 7 (sete) 
artistas em cena.

 

 produtor

Profi ssional responsável pelo desenvolvimento 
de atividade, planeja-

mento, incluindo logística e infraestrutura, admi-
nistração dos recursos,

apresentação de prestadores de serviços especia-
lizados. Está envolvido

no projeto desde a concepção até a sua fi naliza-
ção. É quem inicia,

coordena, supervisiona, controla, coordena a
realização e gerência mão de obra contratada.

 

4.  fraNcilENE dE liMa 
frEirE

Ministrante ou 
instrutor(a)

de Curso ou Oficina

Serviço em ações formativas, Educativas e 
culturais, organizadas metodologicamente como 
Oficinas ou Cursos de curta duração, realizadas 
por profissio-nais com nível técnico ou superior, 
ou mesmo sem formação escolar, mas com co-

nhecimento específico em uma determinada área 
do conhecimento (notório saber), com temáticas 
ligadas às atividades da SECULT. Profissional com 
trabalho de qualidade e relevância, para integrar 

a programação dos eventos. a experiência 
profissional pode ser

comprovada com currículo vitae e/ou portfólio de 
trabalhos anteriores.

267.264.752-68

5.  MarÍlia carla 
araÚJo da SilVa cerimonialista

Profissional responsável pela organização de 
evento: cerimônias oficiais ou de público-privado. 
compete ao cerimonialista, organização todo o 

roteiro da cerimônia oficial ou não, onde estabe-
lece todos os passos,

cronometricamente calcula-dos, com diversos 
tipos de

eventos, organizando a chegada, movimentação 
e atos da autoridade ou empresário durante a re-
alização da cerimônia, tendo amplo conhecimento 

em formação de mesa, ordem de precedência, 
colocação de bandeiras, regras de cerimonial e 
protocolo, além de aplicar a etiqueta de cada 

cultura nas cerimônias.

634.982.272-20

6.  rEGiNaldo da SilVa 
SaNToS debatedor(a)

Serviço de Profi ssional em Debates ou Mesas 
redondas, organizadas pela SEcUlT, a partir de 
interesses relacio-nados às ações fi nalísticas 
institucionais, sendo este com nível técnico ou 

superior, ou mesmo sem
Formação escolar, mas com saberes específicos 

em uma determinada área do conhecimento (no-
tório saber), que possua trabalho de qualidade e 

relevância, considerando sua linha de
trabalho ou de pesquisa.

190.004.212-68

7.  rafaEl TadEU doS 
SaNToS liMa Musica

apresentações de música, teatro, dança ou circo; 
arte de rua ou espaços alternativos; infantil, 
juvenil ou adulta; de companhias, grupos,

coletivos, da região metropolitana de Belém, que 
integrem programação

culturais em Belém, com produção autoral, com 
temáticas ou gêneros

Específicos e que tenham até (três) 3 artistas 
em cena.

043.949.762-00
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8.  raiMUNdo JaMil da 
coNcEiÇÃo rEBElo

Ministrante ou 
instrutor(a)

de Curso ou Oficina

Serviço em ações formativas, Educativas e 
culturais, organizadas metodologicamen-te como 
Oficinas ou Cursos de curta duração, realizadas 
por profissionais com nível técnico ou superior, 
ou mesmo sem formação escolar, mas com co-

nhecimento específico em uma determinada área 
do conhecimento (notório saber), com temáticas 
ligadas às atividades da SECULT. Profissional com 
trabalho de qualidade e relevância, para integrar 

a programação dos eventos. a experiência 
profissional pode ser

comprovada com currículo vitae e/ou portfólio de 
trabalhos anteriores.

453.755.502-53

 Grupos culturais 
tradicionais

apresentações de grupos culturais; infantil, 
juvenil ou adulta; de companhias, grupos, 

coletivos, com produção autoral, com temáticas 
ou gêneros específi cos, com qualquer número de 

brincantes em cena.

 

 

Espetáculos artísti-
cos com

7 ou mais artistas 
em cena

apresentações de música, teatro, dança ou circo; 
arte de rua ou espaços alterna-tivos; infantil, 

juvenil ou adulta; de companhias, grupos, 
coletivos, da região metropolita-na de Belém, 

que integrem programação culturais em Belém, 
com produção autoral, com temáticas ou gêneros 

especí-ficos e que tenham acima de 7 (sete) 
artistas em cena.

 

 produtor

Profi ssional responsável pelo desenvolvimento 
de atividade, planeja-

mento, incluindo logística e infraestrutura, admi-
nistração dos recursos,

apresentação de prestadores de serviços especia-
lizados. Está envolvido

no projeto desde a concepção até a sua fi naliza-
ção. É quem inicia,

coordena, supervisiona, controla, coordena a
realização e gerência mão de obra contratada.

 

Protocolo: 688818
..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 614 de 05 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 
2021/798865
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “o caNTo 
doS iGaraPÉS”, referente à iN 237/2021 - fcP, fiscal Titular o servidor 
Maria de fátima lima Barroso, matrícula nº: 32026/1 cargo: agente admi-
nistrativo, Setor/local de Trabalho: dic e como fiscal Substituto o servidor 
Marcelo dos Santos carmo, matrícula nº: 5888124 cargo: Tec. Gestão cul-
tura, 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: 689084
Portaria Nº 602 de 04 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 
2021/770596
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “SoM E Mo-
ViMENTo”, referente à iN 230/2021 - fcP, fiscal Titular o servidor PEdro 
HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula nº: 5899706/1 cargo: coordE-
Nador, Setor/local de Trabalho: cMP e como fiscal Substituto o servidor 
MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124 cargo: Téc. Ges-

tão 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: 688762
Portaria Nº 605 de 04 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 
2021/792643
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MÚSica diGi-
Tal MaraJoara”, referente à iN 231/2021 - fcP, fiscal Titular o servidor rai-
MUNdo do Socorro MoraES dE alMEida, matrícula nº: 5903311/1 car-
go: coordENador, Setor/local de Trabalho: cGP e como fiscal Substituto o 
servidor HUGo BiSPo SaNToS do NaSciMENTo, matrícula nº: 57201059/1 
cargo: assistente 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: 688765
Portaria Nº 607 de 05 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 
2021/841645
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
cUlTUral EdiÇÃo TUcUrUÍ”, referente à iN 232/2021 - fcP, fiscal Titular 
o servidor raiMUNdo do Socorro MoraES dE alMEida, matrícula nº: 
5903311/1 cargo: coordENador, Setor/local de Trabalho: cGP e como 
fiscal Substituto o servidor PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula 
nº: 5899706 cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cMP.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 688784
Portaria Nº 608 de 05 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 
2021/798963
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “cUlTUra 
MUSical aMaZoNica”, referente à iN 233/2021 - fcP, fiscal Titular o ser-
vidor HUGo BiSPo SaNToS do NaSciMENTo, matrícula nº: 57201059/1 
cargo: assistente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic e como fis-
cal Substituto o servidor MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 
5888124 cargo: Tec. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 688782
Portaria Nº 612 de 05 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 
2021/840420
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
cUlTUral VirTUal EdiÇÃo aNaNiNdEUa”, referente à iN 235/2021 - fcP, 
fiscal Titular o servidor raiMUNdo do Socorro MoraES dE alMEida, 
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matrícula nº: 5903311/1 cargo: coordENador, Setor/local de Traba-
lho: cGP e como fiscal Substituto o servidor PEdro HENriQUE cardoSo 
BraZ, matrícula nº: 5899706 cargo: coordENador, Setor/local de Tra-
balho: cMP.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 689057
Portaria Nº 611 de 05 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 
2021/798963
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “cUlTUra 
MUSical aMaZoNica”, referente à iN 234/2021 - fcP, fiscal Titular o 
servidor Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026/1 cargo: 
agente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic e como fiscal Subs-
tituto o servidor MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124 
cargo: Tec. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 689053
Portaria Nº 613 de 05 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 
2021/798854
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ProcUraN-
do arTE”, referente à iN 236/2021 - fcP, fiscal Titular o servidor Hugo 
Bispo Santos do Nascimento, matrícula nº: 57201059/1 cargo: assistente 
administrativo, Setor/local de Trabalho: dic e como fiscal Substituto o 
servidor Marcelo dos Santos carmo, matrícula nº: 5888124 cargo: Tec. 
Gestão cultura, 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: 689071

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

  eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 230/2021
Pae: 2021/770596

objeto: ProJETo “SoM E MoViMENTo”, no qual os artistas: TEraPia daNcE, 
KalaNGo PoP, aÇaÍ PlaY, fEST ToP, Karol VaScoNcEloS, SUZaNa flaG, 
BrENda BEliEVE, alVaro JÚNior, alEXaNdrE BarroS, BEM PaSSado, 
arirU TUPÃ Pará, se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de 
vídeos em 06/08/2021, das 9h às 19h 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 340/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEf404995; 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: G N f ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ 11.648.957/0001-65
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 04/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 230/2021

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 230/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 04/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 688761

  eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 231/2021
Pae: 2021/792643

objeto: ProJETo “MÚSica diGiTal MaraJoara”, no qual os artistas: 
MarcElo aGUiar, JorGiNHo GoMES, SaMY loUriNHo, GEMilY, adria-
Na oliVEr E BaNda, BaNda ToP 3, BaNda laMaZoN, BaNda caBra do 
forrÓ, NEGa lora, BaNda THE MorÔ, BaNda PÉrola NEGra, GrUPo 
BalÉ folclÓrico da aMaZÔNia, GrUPo dE ESPETácUlo iNfaNTil o 
PEQUENo PrÍNciPE E a ESPada dE PraTa, GrUPo flor da aMaZÔNia E 
GrUPPo UiraPUrU, se apresentarão em formato digital – liVE e gravações 
de vídeos em 06/08/2021, das 9h às 23h no Município de ananindeua/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 341/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMP00325; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: ParáSHoWS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
35.234.544/0001-00
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 04/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 231/2021

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 231/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 04/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 688764
  eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 233/2021

Pae: 2021/798963
objeto: ProJETo “cUlTUra MUSical aMaZoNica”, no qual os artistas: 
ElMa MaUES E BaNda, iZiS QUarESMa E BaNda, diEGo aBrEU, BaNda 
loS BrEGaS, BaNda aÇaÍ laTiNo, rafaEl SaNcHES, dUPla lUcaS E 
iroN, aNNY loPES, BaNda MEGa PoP SHoW, BaNda PaNKadÃo do for-
rÓ, BaNda Balada MiX, BaNda BEiJo dEla, BaNda THE BrEGaS, cHi-
QUiNHo do acordEoN E BENiGNa SalSElSKi E BaNda, BaNda forrÓ 
TUdÃo, se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos 
em 06/08/2021, das 9h às 23h no Município de ananindeua/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 342/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21EMEN00247; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231271.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: Pará PriME ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
35.432.286/0001-69
Valor Total: r$ 130.000,00
data: 05/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 233/2021

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 233/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 05/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 688781
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 232/2021

Pae: 2021/841645
objeto: ProJETo “BaNZEiro cUlTUral EdiÇÃo TUcUrUÍ”, no qual 
os artistas: BaNda THE BrEGaS, THiaGo caSTro, daNNY SaNcHES, 
THaUaNa MElloNio, THoM GlEYToN, JaMES ViaNNa, dENiSE SErrÃo, 
MiKaElla Horrara, raMoN PorTilHo, VaNESSa caNTÃo, cÉlio coS-
Ta, se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
06/08/2021, das 9h às 19h no Município de Tucuruí/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 334/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano in-
terno: 103.000.8421 c; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 
339039; ação: 260165.
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contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido:  Pará PriME ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
35.432.286/0001-69
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 05/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 232/2021

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 232/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 05/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 688805
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 236/2021

Pae: 2021/798854
objeto: ProJETo “ProcUraNdo arTE”, no qual os artistas: cHiQUiNHo 
do acordEoN & BaNiGNa SaMSElSKi E BaNda, aNNY loPES, BaNda o 
BEiJo dEla, BaNda THE BrEGaS, dUPla lUcaS E iroN, BaNda MEGa 
PoP SHoW, ElMa MaUES E BaNda, BaNda forrÓ TUdÃo, diEGo aBrEU, 
KariNa BriTo, MicHElE aMador, PaNKadÃo do forrÓ, aÇai PiMEN-
Ta, BaladaMiX, se apresentarão em formato digital – liVE e gravações 
de vídeos em 07/08/2021, das 9h às 22h no Município de ananindeua/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 343/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 
21EMEN00245; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231271.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: Pará PriME ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
35.432.286/0001-69
Valor Total: r$ 120.000,00
data: 05/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 236/2021

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 236/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 05/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 689068
  eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 237/2021

Pae: 2021/798865
objeto: ProJETo “o caNTo doS iGaraPÉS”, no qual os artistas: cHiQUi-
NHo do acordEoN & BaNiGNa SaMSElSKi E BaNda, ElMa MaUÉS E 
BaNda, aNNY loPES, MicHEllY aMador, diEGo aBrEU, adSoN Para-
NHoS, JarBaS liMa, BaNda aÇaÍ laTiNo, dUPla lUcaS E iroN, BaNda 
o BEiJo dEla, laYNa BElliNi, rafaEl SaNcHES, se apresentarão em 
formato digital – liVE e gravações de vídeos em 08/08/2021, das 9h às 
20h no Município de ananindeua/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 346/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 
21EMEN00244; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231271.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: Pará PriME ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
35.432.286/0001-69
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 05/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 237/2021

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 237/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 05/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 689076
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 234/2021

Pae: 2021/798925
objeto: ProJETo “MiSciGENaÇÃo cUlTUral ParaENSE”, no qual os ar-
tistas: GErSoN TirrÊ, EVErToN Mc, caNTor NEllYS, BaNda acENa, 
MHarco MoNTEiro, BaNda PEGada do aXÉ, cHUKY, WaNdErlEY aN-

dradE, BaNda PlaY 7, BaNda WariloW, BaNda ZoNa rUral, coMPa-
NHia folclÓrica MiSTUra rEGioNal, GrUPo aracUÃ, GrUPo Para-
NaNiM, coMPaNHia folclÓrica ENcaNToS do cUriÓ, se apresentarão 
em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 07/08/2021, das 9h 
às 23h no Município de ananindeua/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 344/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21EMEN00248; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231271.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: TalENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ 18.403.016/0001-00
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 05/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 234/2021

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 234/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 05/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 689051
 eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 235/2021

Pae: 2021/840420
objeto: ProJETo “BaNZEiro cUlTUral VirTUal EdiÇÃo aNaNiNdEUa”, 
no qual os artistas: ViNiciUS HoNoraTo, Bia caNTÃo, liNda Nil, BaN-
da caMaroTE ViP, cHUcK, BaNda NEW WaVE, liliaN TUfÃo, BaNda 
QUEro MaiS, GrUPo dE cUlTUra rEGioNal iaÇa lUTEraNa, GrUPo 
dE EXPrESSÃo folclÓrica ENcaNToS do Sol, BaNda frUTa QUENTE, 
BaNda WariloU, se apresentarão em formato digital – liVE e gravações 
de vídeos em 07/08/2021, das 9h às 20h no Município de ananindeua/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 337/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: 
103.000.8421c; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 260165.
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: TalENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ 18.403.016/0001-00
Valor Total: r$ 125.000,00
data: 05/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 235/2021

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 235/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 05/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 689055

aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo
Pae Nº 2020/988657

toMada de PreÇos Nº 001/2021 - FcP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria/arQUiTETUra, 
Para ElaBoraÇÃo dE ProJEToS arQUiTETÔNicoS EXEcUTiVoS E 
coMPlEMENTarES NEcESSárioS Na ModErNiZaÇÃo do Hall ErNESTo 
crUZ; da PraÇa do PoVo; da PraÇa do arTiSTa; do 1º aNdar, oNdE 
fUNcioNa o cENTro dE coNVENÇÕES; TaMBÉM, Para a criaÇÃo da 
BiBlioTEca diGiTal (2º E 3º aNdarES) E rESTaUraNTE PaNorÂMico 
(5º PaViMENTo), SENdo TodoS ESSES ESPaÇoS da SEdE da fUNdaÇÃo 
CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ – FCP, conforme especificações constantes 
no anexo i – Termo de referência
a fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, através da comissão 
Permanente de Licitação torna público que, por necessidade de retificação 
do instrumento convocatório, foi suspenso a sessão de abertura da 
referida Tomada de Preços às 08h00min, e esclarecendo que a nova data 
de abertura será informada através dos mesmos meios de divulgação 
utilizados anteriormente. 
Belém, 05 de agosto de 2021
Bruno de araújo reis
Presidente da cPl/fcP

Protocolo: 689121
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Portaria Nº 552 de 04 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 2021/848874/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; 4½ (quatro diárias e meia), que se 
deslocou para o município de conceição do araguaia no período de 26 a 30 
de julho de 2021, para produção de conteúdo e cobertura nas redes sociais 
do governo do Pará.
NoME: ana carla lima da conceição
MaTrÍcUla: 6402893
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Portaria Nº 551 de 04 de aGosto de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº001/2008–aGe

a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/845967/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 4½ (quatro diárias e meia), que se 
deslocará para o município de canaã dos carajás no período de 04 a 08 de 
agosto de 2021, para conduzir equipe 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

Portaria Nº550 de 04 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 2021/845795/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; 4½(quatro diárias e meia),que se 
deslocará para os municípios de Parauapebas e canaã dos carajás no 
período de 04 a 08 de agosto de 2021, para produção de conteúdo e 
cobertura nas redes sociais do governo do Pará.
NoME:JulianaMartinslima
Matrícula:5949096
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Portaria Nº 549 de 04 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 2021/844199/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; ½(meia diária), que se deslocará para 
o município de abaetetuba no dia 05/08/2021, para conduzir a equipe que 
efetuará cobertura jornalística.
NoME:Wanderildo 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

Portaria Nº 548 de 04 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 2021/843709/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 4½(quatro diárias e meia),que 
se deslocará para o município de canaã dos carajás no período de04 a 
08/08/2021, para conduzir a equipe 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 547 de 02 de aGosto de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº001/2008–aGe

a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº2021/836489/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder aos servidores relacionados; ½ (meiadiária), que se deslocarão 
para o município de abaetetuba no dia 05/08/2021, para Visita Técnica aos 
locais onde serão realizadas as oficinas de Rádio e Fotografia promovidas 
pela diretoria de comunicação Popular e comunitária/SEcoM.
NoME: adriana Barreto albuquerque Pinto
Matrícula: 5911926
Nome: fábio Henrique de oliveira
Matrícula:5959231
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 689001

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo – 009/2021
Processo Nº 2021/635643

com autorização da Presidência desta fundação e Parecer Jurídico acosta-
dos aos autos, exigência do art. 38, inciso Vi, da lei 8.666 de 21.06.93, é 
INEXIGÍVEL o Processo de n.º 2021/635643, devidamente justificada, com 
fundamento legal no art. 25, i da lei 8.666 de 21.06.93.
oBJETo: SErViÇo dE MaNUTENÇÃo coM EXclUSiVidadE, dE 01 (UM) 
EXciTador diGiTal: ModElo GV 4746 N° dE SÉriE: UX 090, caNal: 41 
E 01 (UMa) coMBiNadora UNiTária: ModElo GV 4643 Nº SE SÉriE: 
QM 077 caNal 41, aMBoS da Marca HiTacHi liNEar.
coNTraTada: HiTacHi KoKUSai liNEar EQUiP. ElETroNicoS S/a.
cNPJ: 19.690.445/0001-79
ENdErEÇo: avenida frederico de Paula cunha, 1001 - Maristela - Santa 
rita do Sapucaí/MG - Brasil - cEP: 37540-000
TElEfoNE: (35) 3473-3473
do Valor: r$ 5.453,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e três reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 65.201-fundações Paraense de radiodifusão-fUN-
TElPa.
funcional: 24.722.1508.8236
Elemento: 339039
fonte: 0101
Plano interno (Pi): 412.000.8236c
ação: 232.360
comissão de licitação, em 05 de agosto de 2021.
Benedito ivo Santos Silva
Presidente da cPl

Protocolo: 688793

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo Nº 009/2021
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo – 009/2021

ProcESSo Nº 2021/635643
Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e levando-se 
em consideração os termos do parecer expedido pela assessoria Jurídica, 
raTifico a realização da contratação por inexigibilidade de licitação, da 
empresa HiTacHi KoKUSai liNEar EQUiPaMENToS ElETroNicoS S/a, 
cNPJ: 19.690.445/0001-79, para SErViÇo dE MaNUTENÇÃo coM EXclU-
SiVidadE, dE 01 (UM) EXciTador diGiTal: ModElo GV 4746 N° dE 
SÉriE: UX 090, caNal: 41 E 01 (UM) coMBiNadora UNiTária: ModElo 
GV 4643 Nº SE SÉriE: QM 077 caNal 41, no valor Global de r$ 5.453,00 
(cinco mil quatrocentos e cinquenta e três reais).
coNdicioNo, ao cumprimento das exigências legais aplicáveis à matéria.
PUBliQUE-SE, de acordo com as normas vigentes.
Belém, 05 de agosto de 2021.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 688794
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secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 58/2021 - GaB/saeN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fundo 
rotativo da EEEM aNa PoNTES fraNcEZ- UrE 16, concedida ao servidor 
abaixo relacionado, responsável pela referida Unidade Escolar.
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo a conclusão dos autos do processo n°2021/826074- PaE.
rESolVE
art. 1° - autorizar o Vice- diretor da EEEM aNa PoNTES fraNcEZ - UrE 
16, a receber os recursos do fundo rotativo da referida Unidade Escolar 
referente ao exercício de 2021, podendo executar as seguintes transações: 
Efetuar pagamentos, emitir cheques, solicitar saldos e extratos  bancários, 
retirar cheques devolvidos, sustar/ contra ordenar, cancelar, baixar che-
ques e efetuar transferências. 

MUNicÍPio SETor SErVidor (a) MaTrÍcUla cPf
TUcUrUi - UrE 16 EEEM aNa PoNTES fraNcEZ NEriValdo loPES dE oliVEira 5900201-1 671.963.492-53

art. 2° - fica Expressamente proibido ao servidor: Solicitar abertura de 
contas correntes e delegar poderes à terceiros, para movimentação de 
contas em nome da Secretaria de Estado de Educação.
art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
BElÉM, 05.08.2021.
regina lúcia de Souza Pantoja
Secretária adjunta de Ensino

Protocolo: 689026

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 096/2021-BeLÉM
Nome: faBiola fErNaNdES coSTa
cargo: ProfESSor
Vigência: 05/08/2021 a 04/08/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.

Protocolo: 689024
Portaria N.º 107|2021 - sale/seduc, de 02 de agosto de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 03 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial N.º 33.772 (pág. 05), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 15/12/2020, os servidores Pedro Henri-
que Protázio coelho, Matrícula n° 5900059/1, cPf n.º 851.946.382-72 e 
antônio José de Souza rodrigues, Matrícula nº 57212349/1, cPf n.º 
608.437.212-00 para atuarem, respectivamente, como fiscais titular e 
substituto do contrato de aquisição de Material Permanente n.º 098/2020, 
que tem como objeto a aquisição de lousas de vidro temperado para aten-
der as atividades educacionais das escolas estaduais do Estado do Pará.
art. 2º - Esta Portaria revoga todos os atos administrativos anteriores 
e entra em vigor a contar de 15/12/2020.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 688932

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 113/2021 - sale, de 04 de agosto de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 01/06/2021 os servidores Maria luiza Se-
abra de Moraes, matrícula n.º 5619998/1, cPf n.º 267.215.542-91, e Eli-
zete Barbosa rodrigues, matrícula n.º 537063/1, cPf n.º 207.714.282-00, 
para atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato 
de locação n.º 014/2016, cujo objeto: locação de imóvel para o funciona-
mento da EEEf Nossa Senhora das Graças.
art. 2º - Esta portaria revoga todos os atos administrativos anteriores e 
entra em vigor a contar de 01/06/2021.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 688916
Portaria N.º 112/2021 - sale, de 04 de agosto de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 

8.666/1993, e nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 15/07/2020 os servidores Gecilene cardoso 
do rego, matrícula n.º 5494249/2, cPf n.º 393.752.502-53, e Nivaldo dos 
Santos Batista, matrícula n.º 5902894/1, cPf n.º 353.900.002-00, para 
atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato de 
locação n.º 026/2013, cujo objeto: locação de imóvel para o funciona-
mento do Sistema Modular de Ensino (SoME) localizado no rio ajuaí.
art. 2º - Esta portaria revoga todos os atos administrativos anteriores e 
entra em vigor a contar de 15/07/2020.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 688917
Portaria N.º 111/2021 - sale, de 04 de agosto de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 05/08/2020 os servidores Nivaldo dos San-
tos Batista, matrícula n.º 5902894/1, cPf n.º 353.900.002-00, e Valdemir 
Pantoja cardoso, matrícula n.º 57196944/1, cPf n.º 631.749.362-68, para 
atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato de 
locação n.º 160/2018, cujo objeto: locação de imóvel para o funciona-
mento do Sistema Modular de Ensino (SoME) localizado no ramal Pau da 
isca- Moju
art. 2º - Esta portaria revoga todos os atos administrativos anteriores e 
entra em vigor a contar de 05/08/2020.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 688918
Portaria N.º 109/2021 - sale, de 04 de agosto de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 15/07/2020 os servidores Marcia Macedo 
dias, matrícula n.º 5893738/2, cPf n.º 246.112.472-87, e Emerson an-
dion Souza Soares, matrícula n.º 57202660/2, cPf n.º 651.574.002-68, 
para atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato 
de locação n.º 217/2017, cujo objeto: locação de imóvel para o funciona-
mento da EEEf Milton Pereira Melo.
art. 2º - Esta portaria revoga todos os atos administrativos anteriores e 
entra em vigor a contar de 15/07/2020.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 688919
Portaria N.º 109/2021 - sale, de 04 de agosto de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 15/07/2020 os servidores Pedro Jacques de 
oliveira filho, matrícula n.º 57189663/1, cPf n.º 427.936.772-53, e Mar-
celo rogério cardoso, matrícula n.º 57204393/2, cPf n.º 701.245.152-15, 
para atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato 
de locação n.º 34/2016, cujo objeto: locação de imóvel para o funciona-
mento do anexo da EEEfM Eduardo angelim- Parauapebas.
art. 2º - Esta portaria revoga todos os atos administrativos anteriores e 
entra em vigor a contar de 15/07/2020.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 688921
Portaria N.º 106/2021 - saLe/seduc, de 02 de agosto de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar 23/07/2021, os servidores raimundo Miran-
da de oliveira, matrícula n.º 941387/1, cPf n.º 186.969.532-15, e ivam 
Sena dos Santos, Matrícula n° 5258863/2, cPf n.º 379.399.802-97, para 
atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do Contrato de 
Prestação de Serviço n.º 059/2021, cujo objeto é a prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva em elevadores, incluindo forneci-
mento de peças e materiais a serem utilizados em sua execução, instalados 
no prédio sede da Seduc.
 art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 23/07/2021.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 688927
Portaria N.º 108|2021 - sale/seduc, de 02 de agosto de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 03 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial N.º 33.772 (pág. 05), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 15/12/2020, os servidores Paulo Sérgio 
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alcântara franco, Matrícula n° 303712/1, cPf n.º 259.463.742-49 e fá-
bio rosa Moraes, Matrícula nº 57212488/1, cPf n.º 982.158.762-34 para 
atuarem, respectivamente, como fiscais titular e substituto do Contrato de 
aquisição de Material Permanente n.º 097/2020, que tem como objeto a 
aquisição de lousas de vidro temperado para atender as atividades educa-
cionais das escolas estaduais do Estado do Pará.
art. 2º - Esta Portaria revoga todos os atos administrativos anteriores 
e entra em vigor a contar de 15/12/2020.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 688931

.

.

errata
.

errata / ccVs
Portaria Nº 006436/2021 - saGeP -15/07/2021
oNde se LÊ: 01/04/2021 a 31/03/2023
Leia-se: 16/09/2021 a 15/09/2023

Protocolo: 688771

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 5
contrato: 154//2018
objeto do contrato: construção de uma escola com 12 salas de aula no 
Município de faro/Pa
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima Quarta - da Vigência do con-
trato original
concorrência Pública: 023/2017-Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Engevel Serviços de construção Eireli, com cNPJ/Mf. Nº 
02.100.753/0001-02, com sede na av. rômulo Maiorana, nº 700, Ed. Torre 
Vitta Office, Sala 1608, cEP: 66.093-672, Marco, Belém /Pa.
data de assinatura: 02/08/2021
Vigência: 03/08/2021 a 01/12/2021
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 687150
termo aditivo: 6
contrato 093/2019
objeto do contrato: reforma geral da EEEM. remígio fernandes, localizada 
no município de Marapanim/Pa.
objeto do Termo aditivo: Visando alterar a cláusula décima quarta – da 
vigência do contrato original.
Tomada de Preços: 005/2018 – cEl/Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa
contratada: Elevar construções e Serviços Eireli – EPP, cNPJ: 
17.579.363/0001-26, com sede na Trav. Barão do Triunfo, nº 2949, cEP: 
66.087-270, Marco, Belém/Pa
data de assinatura: 30/07/2021
Vigência: 02/08/2021 até 30/11/2021
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação.

Protocolo: 687154
termo aditivo: 6
contrato: 355/2017
objeto do contrato: construção de Escolas com 06 (seis) salas de aula nas 
aldeias Missão São francisco e Sai cinzas no município de Jacareacanga/ 
Pa.
Objeto do Aditivo: Visando o reequilíbrio econômico-financeiro no valor 
de R$ 491.977,43, justificado pela revisão de preços do contrato original.
concorrência Pública nº 08/2017- cEl/Nlic/SEdUc
dotação orçamentária
fonte: 2102004800 Produto: 3007 funcional Programática: 
16.101.12.122.1509 Projeto/atividade: 7603 Natureza da despesa: 
4490.51.
fonte: 2102004800 Produto: 3007 funcional Programática: 
16.101.12.122.1509 Projeto/atividade: 7603 Natureza da despesa: 
4490.51.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação/cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: casa Branca construções ltda-EPP. cNPJ. 11.159.487/0001-
76, com sede na rua dos Pariquis, nº 3001, Sala 309, cEP.: 66.040-045, 
cremação, Belém/Pa.
data de assinatura: 05/08/2021
Vigência: a partir da data de sua assinatura
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 688908

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

termo aditivo: 1
convênio: 238/2016
objeto do convênio: a UfPa e a SEdUc, comprometem-se a desenvolver e 
fortalecer colaboração recíproca em função de seus próprios programas e 
aqueles aprovados em conjunto com vistas a melhoria do ensino de ciên-
cias, Matemática e Educação ambiental no Estado do Pará.
objeto do aditivo: alterar da cláusula décima segunda do convênio origi-
nal, prorrogando sua vigência por mais 5 (cinco) anos
Partes:
Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-63, com 
sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, Tenoné, 
Belém/Pa.
Universidade federal do Pará - UfPa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
34.621.748/0001-23, com sede na rua augusto corrêa, nº 01, Guamá, 
cEP: 66.075-110, Belém/Pa.
data de assinatura: 30/07/2021
Vigência: 01/08/2021 a 31/07/2026
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 687091

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1058/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1059/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM oNESiMa PErEira dE BarroS
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 16327675204
NoME: Maria HErica doS SaNToS cordEiro
MaTrÍcUla: 5902067
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.566,00 / SErViÇo - r$ 1.566,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1060/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf MoNTEiro loBaTo
MUNicÍPio: alENQUEr
cPf: 19506082200
NoME: aNa dE MiraNda ViaNa
MaTrÍcUla: 57208988
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1061/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Maria daS MErcES dE oliVEi-
ra coNor
MUNicÍPio: caSTaNHal
cPf: 84514094234
NoME: adriaNa lira doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57208059
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.224,00 / SErViÇo - r$ 1.224,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1062/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Maria Pia doS SaNToS aMa-
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ral
MUNicÍPio: caSTaNHal
cPf: 56792824291
NoME: fraNciSco frEdSoN farNUM laMEira
MaTrÍcUla: 5768853
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.683,00 / SErViÇo - r$ 1.683,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1063/2021
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
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1064/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Nilo dE oliVEira
MUNicÍPio: iGaraPE-acU
cPf: 50905414268
NoME: SaNdro QUEiroZ rEBoUcaS
MaTrÍcUla: 57209747
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 997,50 / SErViÇo - r$ 997,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1065/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1066/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM MaNoEl loBaTo SEdE
MUNicÍPio: PriMaVEra
cPf: 71642820210
NoME: fraNciSco JoSiMar dE SoUSa
MaTrÍcUla: 5900578
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.899,00 / SErViÇo - r$ 1.899,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1067/2021
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
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1068/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1069/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM MESTrE lUciNdo
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 35621087372
NoME: Maria claUdiNETE doS SaNToS
MaTrÍcUla: 6305180
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1070/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Maria da coNcEicao MalHEi-
roS
MUNicÍPio: iriTUia
cPf: 44055307268
NoME: iGNo SoarES PErEira JUNior
MaTrÍcUla: 5503124
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.750,50 / SErViÇo - r$ 1.750,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1071/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf MoNTE SErraT
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 57948267204
NoME: dEJaNE Maria arNaUd oliVEira
MaTrÍcUla: 57208757
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 303,00 / SErViÇo - r$ 303,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1072/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1073/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1074/2021
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
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Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1075/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM NoSSa SENHora do carMo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 84332140206
NoME: SoraYa PaUla fraNciNETH SoUZa coUTiNHo
MaTrÍcUla: 57218037
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.542,00 / SErViÇo - r$ 1.542,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1076/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Maria GaBriEla raMoS dE 
oliVEira
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 21921261234
NoME: daVi JoSUE fErrEira aMoriM
MaTrÍcUla: 6021921
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.044,00 / SErViÇo - r$ 1.044,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1077/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Maria aNToNiETa SErra frEi-
rE
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 32789190259
NoME: SilMa Maria PErEira raMoS
MaTrÍcUla: 5463815
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.252,50 / SErViÇo - r$ 1.252,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1078/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM oNEidE dE SoUZa TaVarES
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 31954901291
NoME: EliZaBETE dE faTiMa BarBoSa EVaNoVicH doS SaNToS
MaTrÍcUla: 54192221
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1079/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM MiNiSTro alcidES carNEiro
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 64724760206
NoME: MilENE dE aNdradE SilVa
MaTrÍcUla: 5899832
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.239,00 / SErViÇo - r$ 1.239,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1080/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1081/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM PadrE lUiZ GoNZaGa
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 32987498268

NoME: MoNica do Socorro SoUSa rodriGUES
MaTrÍcUla: 5235448
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.069,50 / SErViÇo - r$ 1.069,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1082/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM PadrE JoSE dElGardES - Vila 
do coNdE
MUNicÍPio: BarcarENa
cPf: 68282214272
NoME: EMaNUEl aNJoS do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 57203703
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.018,50 / SErViÇo - r$ 1.018,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1083/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM PEdro TEiXEira
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 62579037268
NoME: aldEcir dE alMEida coSTa
MaTrÍcUla: 5841631
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.444,50 / SErViÇo - r$ 1.444,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1084/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM PEdro TEiXEira - aNEXo i
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 62579037268
NoME: aldEcir dE alMEida coSTa
MaTrÍcUla: 5841631
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 217,50 / SErViÇo - r$ 217,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1085/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1086/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Placido dE caSTro
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 43948219249
NoME: VEra lUcia doS SaNToS dUarTE
MaTrÍcUla: 6320997
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 598,50 / SErViÇo - r$ 598,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1087/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM PadrE SalVador Traccaiolli
MUNicÍPio: caSTaNHal
cPf: 37457578234
NoME: aNGEla Maria Maia liMa
MaTrÍcUla: 57217428
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.912,50 / SErViÇo - r$ 1.912,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1088/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1089/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM PrESidENTE KENNEdY
MUNicÍPio: ViGia
cPf: 37984101272
NoME: ilMa dE SoUSa BriTo cardoSo
MaTrÍcUla: 6034152
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.376,00 / SErViÇo - r$ 2.376,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1090/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prado loPES
MUNicÍPio: cUrraliNHo
cPf: 67884474204
NoME: JoNaS loPES dE fariaS
MaTrÍcUla: 5906208
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.587,50 / SErViÇo - r$ 2.587,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1091/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM PadrE aNToNio ViEira
MUNicÍPio: oUrEM
cPf: 25976230253
NoME: aNa coNcEicao doS rEiS riBEiro
MaTrÍcUla: 5223199
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.107,00 / SErViÇo - r$ 1.107,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1092/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM PadrE SalES
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 39620034287
NoME: riTa dE caSSia VaScoNcEloS BarroS
MaTrÍcUla: 57208614
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.345,50 / SErViÇo - r$ 1.345,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1093/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM oSValdo crUZ
MUNicÍPio: caPiTao Poco
cPf: 70844267368
NoME: fraNciSca dE Maria MarTiNS rodriGUES
MaTrÍcUla: 57227429
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.431,00 / SErViÇo - r$ 1.431,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1094/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1095/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1096/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf MoradorES da TErra firME
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 37919920230
NoME: iVETE SoUSa da SilVEira
MaTrÍcUla: 57203101
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 354,00 / SErViÇo - r$ 354,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1097/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM PrESidENTE coSTa E SilVa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 12824828234
NoME: lUcia dE NaZarE rodriGUES Troccoli
MaTrÍcUla: 393673
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 961,50 / SErViÇo - r$ 961,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1098/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM PaUliNo dE BriTo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 40104834234
NoME: Maria raiMUNda MoraES fErrEira
MaTrÍcUla: 5456266
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.440,00 / SErViÇo - r$ 1.440,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1099/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1100/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM PadrE fraNciSco BErToN
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 37291254272
NoME: roSaNa dE NaZarE riBEiro MarQUES
MaTrÍcUla: 5901678
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.049,00 / SErViÇo - r$ 2.049,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1101/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf MoradorES criSTo rEi
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 43000541268
NoME: Marilda dE SoUZa PiEdadE
MaTrÍcUla: 54195781
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 466,50 / SErViÇo - r$ 466,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1102/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM ParaENSE
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 74552880268
NoME: cHriSTiaNNE PaTricia PicaNco GUiMaraES
MaTrÍcUla: 57208334
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 628,50 / SErViÇo - r$ 628,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1103/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM PiTaGoraS
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 66466369234
NoME: liliaNE laMEira PiMENTEl
MaTrÍcUla: 55586185
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 946,50 / SErViÇo - r$ 946,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1104/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1105/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Profa ElZa Maria corrEa 
daNTaS
MUNicÍPio: Sao doMiNGoS do araGUaia
cPf: 37881396253
NoME: EliaNE MElo NoGUEira
MaTrÍcUla: 5303176
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.729,50 / SErViÇo - r$ 1.729,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1106/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Profa iZaBEl MaracaiPE
MUNicÍPio: iTUPiraNGa
cPf: 57441596220
NoME: JoSEfa da lUZ dE SoUZa
MaTrÍcUla: 57208805
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 904,50 / SErViÇo - r$ 904,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1107/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Profa Maria SYlVia doS SaN-
ToS SEdE
MUNicÍPio: BoM JESUS do TocaNTiNS
cPf: 57048827220

NoME: EdilaNE coElHo
MaTrÍcUla: 57210345
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 790,50 / SErViÇo - r$ 790,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1108/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1109/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Profa Maria UcHoa MarTiNS
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 33871612200
NoME: raliENY PErEira da SilVa
MaTrÍcUla: 5802997
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 707,50 / SErViÇo - r$ 707,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1110/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1111/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof aNToNio Marcal
MUNicÍPio: iNHaNGaPi
cPf: 64313700234
NoME: SHEila lUZia da GaMa MoNTEiro
MaTrÍcUla: 57194691
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 924,00 / SErViÇo - r$ 924,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1112/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM PriNcESa lEoPoldiNa
MUNicÍPio: colarES
cPf: 35194553234
NoME: MarcoS aNToNio riBEiro
MaTrÍcUla: 6035353
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1113/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Profa aPoloNia PiNHEiro 
doS SaNToS
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 45553980259
NoME: Maria dE NaZarE TorrES da SilVa
MaTrÍcUla: 57202768
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 819,00 / SErViÇo - r$ 819,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1114/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1115/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1116/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof acY dE JESUS NEVES dE 
BarroS PErEira
MUNicÍPio: coNcEicao do araGUaia
cPf: 31857990200
NoME: iSaMarES dE alMEida SoUZa
MaTrÍcUla: 54192854
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.642,50 / SErViÇo - r$ 1.642,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1117/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1118/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Profa aNToNia PaES da SilVa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 9921516272
NoME: JorGE rodriGUES da coNcEicao
MaTrÍcUla: 5402336
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1119/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1120/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Profa Hilda ViEira

MUNicÍPio: BElEM
cPf: 40994686234
NoME: roSi SaNToS da SilVa
MaTrÍcUla: 57208613
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
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1121/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Profa alBaNiZia dE oliVEira 
liMa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 71436537215
NoME: JorGE THEo QUEiroZ fErrEira
MaTrÍcUla: 57208518
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.347,00 / SErViÇo - r$ 1.347,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1122/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Profa Maria lUiZa da coSTa 
rEGo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 38213893204
NoME: EUNicE Garcia MaciEl MarTiNS
MaTrÍcUla: 5553318
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.866,00 / SErViÇo - r$ 1.866,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1123/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Profa odETE MarVao
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 52282260287
NoME: allaN MarcUS fErrEira GESSE
MaTrÍcUla: 57208611
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 712,50 / SErViÇo - r$ 712,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1124/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1125/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1126/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Profa dilMa dE SoUZa caT-
TETE
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 70920486215
NoME: Marcia roSalia PErEira PENaforT
MaTrÍcUla: 57234009
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foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 831,00 / SErViÇo - r$ 831,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1127/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Profa Maria araUJo fiGUEi-
rEdo
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 73963950200
NoME: dEBora GUErrEiro da coSTa
MaTrÍcUla: 5901502
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.138,50 / SErViÇo - r$ 1.138,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1128/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM PriNciPE da PaZ
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 30038421291
NoME: MarlEidE oliVEira do ValE
MaTrÍcUla: 6316409
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 640,50 / SErViÇo - r$ 640,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1129/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1130/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof aNa TElES
MUNicÍPio: BENEVidES
cPf: 30313864268
NoME: loUrdES lENE carValHo PaMPloNa
MaTrÍcUla: 6011381
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.515,00 / SErViÇo - r$ 1.515,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1131/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof BoliVar Bordallo da 
SilVa
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 77535014291
NoME: lUiS PaUlo alVES dE JESUS
MaTrÍcUla: 5900702
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.606,00 / SErViÇo - r$ 2.606,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1132/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof. Maria dE NaZarE cEZar 
PiNHEiro
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 62567276220
NoME: MaNoEl ZEliNo daMaScENo
MaTrÍcUla: 5902678
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 660,00 / SErViÇo - r$ 660,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1133/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof Joao lUdoVico
MUNicÍPio: liMoEiro do aJUrU
cPf: 46061274220
NoME: MariZETE MarTiNS rodriGUES
MaTrÍcUla: 57208685
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1134/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1135/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1136/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1137/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof JoSE Maria MacHado
MUNicÍPio: BarcarENa
cPf: 35353910249
NoME: aNa cEcilia dE alMEida SaNToS
MaTrÍcUla: 5346169
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.540,50 / SErViÇo - r$ 1.540,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1138/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof lEoNardo NEGrao dE 
SoUSa
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 86009796253
NoME: JoSiNEi loBaTo da SilVa
MaTrÍcUla: 57203597
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.422,00 / SErViÇo - r$ 1.422,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1139/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
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carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof lEoNidaS MoNTE
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 39260194253
NoME: JErEMiaS alVES liMa
MaTrÍcUla: 54197811
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.767,00 / SErViÇo - r$ 1.767,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1140/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1141/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof MarcoS NUNES
MUNicÍPio: SaNTa Maria do Para
cPf: 26971313291
NoME: daiSY dE NaZarE carNEiro da cUNHa
MaTrÍcUla: 941913
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 391,50 / SErViÇo - r$ 391,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1142/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof cESar PiNHEiro
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 66771137287
NoME: aNToNio carloS BarroS
MaTrÍcUla: 57208722
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 963,00 / SErViÇo - r$ 963,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1143/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1144/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof JoSE WilSoN PErEira 
lEiTE
MUNicÍPio: coNcEicao do araGUaia
cPf: 67021590210
NoME: alEaNdro MiraNda MacHado
MaTrÍcUla: 57204130
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 981,00 / SErViÇo - r$ 981,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1145/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof HildEBErTo rEiS
MUNicÍPio: aUrora do Para
cPf: 850620490
NoME: Maria riVaNilda alVES fEliZardo
MaTrÍcUla: 57203470
foNTE dE rEcUrSo: 0104

NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.134,00 / SErViÇo - r$ 1.134,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1146/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1147/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1148/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof JorGE loPES raPoSo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 48823392268
NoME: roSilENE SiMoES dE BriTo
MaTrÍcUla: 57219135
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.395,50 / SErViÇo - r$ 2.395,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1149/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Profa rEGiNa coEli SoUZa 
SilVa
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 1387656856
NoME: JoSE ricardo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5901688
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1150/2021
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
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
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1151/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof MaNoEl SaTUrNiNo dE 
aNdradE faVacHo
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 67546390249
NoME: alaN aSSUNcao dE PaUla
MaTrÍcUla: 54194714
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.750,50 / SErViÇo - r$ 1.750,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1152/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof NaGiB coElHo MaTNi
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 17285488291
NoME: SoNia Socorro MiraNda BaTiSTa
MaTrÍcUla: 5467640
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.564,50 / SErViÇo - r$ 1.564,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1153/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM rio caETE
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 63743884291
NoME: lUiZ aUGUSTo PErEira dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57191428
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.055,00 / SErViÇo - r$ 2.055,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1154/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Sao fraNciSco XaViEr
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 32973691249
NoME: MaNoEl carloS GUiMaraES da SilVa
MaTrÍcUla: 6330886
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.574,00 / SErViÇo - r$ 2.574,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1155/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1156/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1157/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Sao fEliPE
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 24263079272
NoME: MariNElZa GalVao fiGUEira
MaTrÍcUla: 5584558
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1158/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM SaNTo aNToNio
MUNicÍPio: alENQUEr
cPf: 59748540200

NoME: MarilENE doS SaNToS PiNTo
MaTrÍcUla: 54182736
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.401,50 / SErViÇo - r$ 2.401,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1159/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof PaUlo cESar coUTiNHo 
rodriGUES
MUNicÍPio: caSTaNHal
cPf: 59370840206
NoME: Maria SolaNGE aGUiar fErNaNdES
MaTrÍcUla: 57208164
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 720,50 / SErViÇo - r$ 720,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1160/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM roBErTo carloS NUNES Bar-
roSo
MUNicÍPio: SaNTa iSaBEl do Para
cPf: 59382384200
NoME: SUraMa caMPoS BiTENcoUrT
MaTrÍcUla: 54183468
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.224,00 / SErViÇo - r$ 1.224,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1161/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM SaNTa roSa
MUNicÍPio: ViGia
cPf: 72489430297
NoME: iVaNilSa fErrEira SaNToS
MaTrÍcUla: 57210439
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 966,00 / SErViÇo - r$ 966,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1162/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1163/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof TEodaTo dE rEZENdE
MUNicÍPio: SaliNoPoliS
cPf: 84326786272
NoME: adSoN NaSciMENTo fErrEira
MaTrÍcUla: 57224224
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 862,50 / SErViÇo - r$ 862,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1164/2021
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



76  diário oficial Nº 34.661 Sexta-feira, 06 DE AGOSTO DE 2021

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1165/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1166/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM SaNTa lUZia
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 39901947200
NoME: MiGUEl arNaUd MarQUES
MaTrÍcUla: 5678439
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.402,50 / SErViÇo - r$ 1.402,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1167/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1168/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1169/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1170/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1171/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1172/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof SaNTaNa MarQUES
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 77236335215
NoME: daNiEl fErNaNdo caSTro SoarES
MaTrÍcUla: 5951286
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.764,00 / SErViÇo - r$ 1.764,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1173/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Prof PoraNGa JUca
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 70027447200
NoME: aUrEa aNdrEZZa SilVa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57208603
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.080,50 / SErViÇo - r$ 2.080,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1174/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1175/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1176/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1177/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Sao MiGUEl dE BEJa
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 60880872268
NoME: JoSE doMiNGoS TriNdadE fErrEira
MaTrÍcUla: 5901991
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 535,50 / SErViÇo - r$ 535,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1178/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM TErEZiNHa dE JESUS f liMa
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 30095735291
NoME: Horacio fErrEira cardoSo
MaTrÍcUla: 5286824
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.126,50 / SErViÇo - r$ 1.126,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1179/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Sao JoSE
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 85053325200
NoME: JoNaS da PaZ aGUiar
MaTrÍcUla: 5898545
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 627,00 / SErViÇo - r$ 627,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1180/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1181/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf NoSSa SENHora da SaUdE
MUNicÍPio: JUrUTi
cPf: 43735029272
NoME: Maria do carMo BaTiSTa PErEira
MaTrÍcUla: 5619939
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 712,50 / SErViÇo - r$ 712,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1182/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM SEVEriaNo BENEdiTo dE SoU-
Za
MUNicÍPio: SaNTa Maria do Para
cPf: 70219648204
NoME: alfrEdo dE araUJo MaciEl
MaTrÍcUla: 5845785
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1183/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf NilZa NaSciMENTo
MUNicÍPio: caSTaNHal
cPf: 10870407287
NoME: MaYSa Socorro NoVoa corrEa
MaTrÍcUla: 57174807
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1184/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM TaUriaNo Gil dE SoUSa
MUNicÍPio: ViGia
cPf: 71427724253

NoME: daNiEl da coSTa PiNHEiro
MaTrÍcUla: 5900523
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1185/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1186/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1187/2021
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
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1188/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1189/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM VEra SiMPlicio
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 11627794204
NoME: aNa lUcia PErEira diaS fErrEira
MaTrÍcUla: 5546168
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1190/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM VilHENa alVES
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 11599723204
NoME: VaNia lUcia doS SaNToS carNEiro
MaTrÍcUla: 239640
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
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Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1191/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1192/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM SUBoficial EdValdo BraN-
dao dE JESUS
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 45477906200
NoME: HEliaNa rodriGUES dE BiTENcoUrT
MaTrÍcUla: 57193386
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1193/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM WaldEMar HENriQUE - caic
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 7169205220
NoME: carMEM lUcia MElo MoUra
MaTrÍcUla: 570575
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.899,00 / SErViÇo - r$ 1.899,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1194/2021
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
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1195/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM TENoNE
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 20737289287
NoME: Maria SUElY NUNES loPES
MaTrÍcUla: 57209304
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 988,50 / SErViÇo - r$ 988,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1196/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf NoSSa SENHora da coNcEicao
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 25941712200
NoME: alBErTiNa carMo dE oliVEira
MaTrÍcUla: 730106
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 369,00 / SErViÇo - r$ 369,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1197/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM WalTEr BEZErra falcao
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa

cPf: 64637204291
NoME: KETiMa alMENdra MaciaS
MaTrÍcUla: 57209233
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 943,50 / SErViÇo - r$ 943,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1198/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1199/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1200/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Nair ZalUTH
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 46356550244
NoME: MiriaM MoraES riBEiro aGUiar
MaTrÍcUla: 5370639
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 574,50 / SErViÇo - r$ 574,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1201/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1202/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf PadrE aNGElo MorETTi
MUNicÍPio: oUrEM
cPf: 25978004234
NoME: Maria raiMUNda dE JESUS MENdoNca SiQUEira
MaTrÍcUla: 5223156
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.338,00 / SErViÇo - r$ 1.338,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1203/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf PadrE dUBoiS
MUNicÍPio: SaliNoPoliS
cPf: 57931046234
NoME: ValdETE coSTa NaSciMENTo corrEa
MaTrÍcUla: 57208728
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.035,00 / SErViÇo - r$ 1.035,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1204/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf PaSTor aNaNiaS rodriGUES
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 45466874272
NoME: MElca JUNHa SalES coSTa dE BriTo
MaTrÍcUla: 5375738
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 193,50 / SErViÇo - r$ 193,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1205/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Profa aMErica lEao coNdUrU
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 59396490253
NoME: Marcia do Socorro SaNToS rESUENo
MaTrÍcUla: 57234122
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 450,00 / SErViÇo - r$ 450,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1206/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf NoSSa SENHora daS GracaS
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 40081613253
NoME: airliS doS Socorro dUarTE MoNTEiro
MaTrÍcUla: 57196884
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 664,50 / SErViÇo - r$ 664,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1207/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf NoSSa SENHora dE faTiMa i
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 74709372268
NoME: WaNESSa da SilVa rEBElo
MaTrÍcUla: 57195645
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 792,00 / SErViÇo - r$ 792,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1208/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf PraTiNHa ii
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 14586398272
NoME: Maria aMElia araUJo da SilVa
MaTrÍcUla: 454133
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 888,00 / SErViÇo - r$ 888,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1209/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf PrESidENTE caSTElo BraNco
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 22928243291
NoME: SUlaMiTa caPiSTraNo dE SoUZa
MaTrÍcUla: 5553350
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 760,50 / SErViÇo - r$ 760,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1210/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1211/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf NUrEMBErG BorJa dE BriTo fi-
lHo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 36884987200
NoME: JoSE aUGUSTo da SilVa
MaTrÍcUla: 5183391
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.002,00 / SErViÇo - r$ 1.002,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1212/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf NoSSa SENHora daS GracaS 
GUaMa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 21831769204
NoME: Maria aParEcida rodriGUES Garcia
MaTrÍcUla: 5217539
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 456,00 / SErViÇo - r$ 456,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1213/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf PaUlo MaraNHao
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 69140227200
NoME: claUdia roBErTa BaraTa PUrcEll da coSTa
MaTrÍcUla: 54180679
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 531,00 / SErViÇo - r$ 531,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1214/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf PrEVENTorio SaNTa TErEZiNHa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 45536651234
NoME: Marcia criSTiNa corrEa dE MiraNda
MaTrÍcUla: 5846315
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 541,50 / SErViÇo - r$ 541,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1215/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1216/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf PadrE JoSE GriSMoNT
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 74801201253
NoME: EMErSoN GloBErY dE MoraES BESSa
MaTrÍcUla: 57208124
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 174,00 / SErViÇo - r$ 174,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
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Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1217/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1218/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1219/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf NoSSa SENHora dE faTiMa ii
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 39809005253
NoME: aNa VirGiNia ParaENSE da PaiXao
MaTrÍcUla: 5305837
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 939,00 / SErViÇo - r$ 939,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1220/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf PriNcESa iSaBEl - cENTro
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 72274450200
NoME: alESSaNdro SidNEY MoNTEiro VEloSo
MaTrÍcUla: 57208597
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 187,50 / SErViÇo - r$ 187,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1221/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf PEdro MarQUES dE MESQUiTa
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 33019673291
NoME: iZaUra Maria MiraNda aMoriM
MaTrÍcUla: 5618452
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1222/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf PadrE PiETro GEroSa
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 25783815268
NoME: clEoNicE dE JESUS fErrEira da SilVa
MaTrÍcUla: 5655390
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 472,50 / SErViÇo - r$ 472,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1223/2021
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$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1224/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1225/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1226/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Profa arGENTiNa PErEira
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 38154331268
NoME: EliaNa do Socorro BriTo dE aNdradE
MaTrÍcUla: 5902676
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.201,50 / SErViÇo - r$ 1.201,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1227/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Prof YolaNda cHaVES
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 61990370225
NoME: daNiVEa cElESTE do Socorro SilVa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57233984
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.741,50 / SErViÇo - r$ 1.741,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1228/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Prof roMaNa TaVarES lEal
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 12856738249
NoME: roQUE TaVarES lEal
MaTrÍcUla: 5821975
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 294,00 / SErViÇo - r$ 294,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1229/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf ricHard HENNiNGToN
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 49630091291
NoME: GElcilEi fErrEira da SilVa
MaTrÍcUla: 5900090
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



 diário oficial Nº 34.661  81 Sexta-feira, 06 DE AGOSTO DE 2021

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1230/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Profa Maria ValMoNT
MUNicÍPio: alENQUEr
cPf: 40282767215
NoME: GENNEr Mara MoTa da SilVa
MaTrÍcUla: 5902146
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1231/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Prof JoNaTHaS aTiaS
MUNicÍPio: Sao doMiNGoS do caPiM
cPf: 33452890244
NoME: roBSoN Gil SaNToS dE alMEida
MaTrÍcUla: 5658233
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1232/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Prof VicENTiNa SodrE dE 
araUJo
MUNicÍPio: Sao doMiNGoS do caPiM
cPf: 39783987291
NoME: alda PaiVa NUNES
MaTrÍcUla: 5658195
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 766,50 / SErViÇo - r$ 766,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1233/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Prof MaNoEl JoaQUiM MoNTEi-
ro SEdE
MUNicÍPio: MaGalHaES BaraTa
cPf: 48988545249
NoME: Maria dE NaZarE riBEiro raMoS da coSTa
MaTrÍcUla: 57219327
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 922,50 / SErViÇo - r$ 922,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1234/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Profa ESTEr NUNES BiBaS
MUNicÍPio: ViGia
cPf: 40123707234
NoME: iVaNa do Socorro MoNTEiro SiQUEira
MaTrÍcUla: 57210465
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 501,00 / SErViÇo - r$ 501,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1235/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1236/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Profa MarlUcE PacHEco fEr-

rEira
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 9003932204
NoME: oricElia caValEro
MaTrÍcUla: 493775
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 474,00 / SErViÇo - r$ 474,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1237/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Profa cEliNa aNGlada
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 24859931220
NoME: JoSiaNE do Socorro NaSciMENTo PaNToJa
MaTrÍcUla: 226343
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 364,50 / SErViÇo - r$ 364,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1238/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1239/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1240/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1241/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1242/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Profa doNaTila SaNTaNa loPES
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 17091802268
NoME: darcilENE rodriGUES da SilVa BarroS
MaTrÍcUla: 329541
foNTE dE rEcUrSo: 0104
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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 2º QUadriMestre /2021 - 
1243/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1244/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Prof lENira TEiXEira MoUra
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 36372420287
NoME: oNEidE caMPoS PoJo
MaTrÍcUla: 5268257
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 510,00 / SErViÇo - r$ 510,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1245/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf raiNHa doS coracoES
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 17282659249
NoME: EliZaBETE rEiS iNacio NoGUEira
MaTrÍcUla: 466948
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 355,50 / SErViÇo - r$ 355,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1246/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1247/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf rodolfo ToUriNHo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 29343534272
NoME: Maria do Socorro GoMES dE SoUSa
MaTrÍcUla: 57194481
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 756,00 / SErViÇo - r$ 756,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1248/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Prof GElMirEZ MElo E SilVa
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 66860172215
NoME: aila Maria dE SoUZa daMaScENo
MaTrÍcUla: 5889632
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 406,50 / SErViÇo - r$ 406,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1249/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Prof JoSE aSSiS riBEiro
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 35408944204
NoME: EliZETE do Socorro raMoS PErEira
MaTrÍcUla: 5395780
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 583,50 / SErViÇo - r$ 583,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1250/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf raMiro olaVo riBEiro dE caS-
Tro
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 39695441220
NoME: Maria iracEMa SErrao dE QUEiroZ
MaTrÍcUla: 6316328
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 933,00 / SErViÇo - r$ 933,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1251/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1252/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf SaNTa TErEZiNHa
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 43021808204
NoME: aNdrEia do Socorro crUZ coSTa
MaTrÍcUla: 5823250
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 751,50 / SErViÇo - r$ 751,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1253/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf roSa rocHa alMEida
MUNicÍPio: Sao caETaNo dE odiVElaS
cPf: 21849013268
NoME: Maria aUXiliadora doS aNJoS
MaTrÍcUla: 221244
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 681,00 / SErViÇo - r$ 681,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1254/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf SaNTo aNToNio do cUMarU
MUNicÍPio: BoNiTo
cPf: 48011495291
NoME: aNa do Socorro oliVEira MaciEl
MaTrÍcUla: 5641918
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 277,50 / SErViÇo - r$ 277,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1255/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf SilVESTrE carNEiro
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 13253247287
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NoME: roSa Maria JESUS da SilVEira
MaTrÍcUla: 57202777
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 334,50 / SErViÇo - r$ 334,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1256/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf TiradENTES
MUNicÍPio: SaliNoPoliS
cPf: 28101669272
NoME: lETicia da SilVa dorTa
MaTrÍcUla: 57209423
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 637,50 / SErViÇo - r$ 637,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1257/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf SaNTa lUZia dE Marilac
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 51143429249
NoME: aNa SHirlEY raMoS SaNToS
MaTrÍcUla: 5894905
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 934,50 / SErViÇo - r$ 934,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1258/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Sao VicENTE dE PaUla
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 6619240259
NoME: roSaNa Maria SilVa riBEiro
MaTrÍcUla: 6320643
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 843,00 / SErViÇo - r$ 843,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1259/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1260/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1261/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf SaNToS dUMoNT
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 65301137204
NoME: VilcilENE dE JESUS dUarTE
MaTrÍcUla: 5901047
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 849,00 / SErViÇo - r$ 849,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1262/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Sao VicENTE
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 74605038272
NoME: adriENY roSSEllo da roSa MaToS
MaTrÍcUla: 57209443
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 283,50 / SErViÇo - r$ 283,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1263/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf rUTH PaSSariNHo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 37968912253
NoME: Jaco MiraNda MacHado
MaTrÍcUla: 57205034
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 619,50 / SErViÇo - r$ 619,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1264/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1265/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1266/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1267/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Sao PEdro
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 64472159287
NoME: ValEria ViEira da SilVa
MaTrÍcUla: 5901288
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 634,50 / SErViÇo - r$ 634,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1268/2021
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
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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 2º QUadriMestre /2021 - 
1269/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1270/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf SaNTa BarBara
MUNicÍPio: SaNTa BarBara do Para
cPf: 26799812272
NoME: HElENilda do Socorro GoMES SilVa
MaTrÍcUla: 3221393
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.462,50 / SErViÇo - r$ 1.462,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1271/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf SErGio JoSE MacHado
MUNicÍPio: SaNTa BarBara do Para
cPf: 42542880263
NoME: MaUra TElMa ValENTE dE MaToS
MaTrÍcUla: 5489865
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 939,00 / SErViÇo - r$ 939,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1272/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1273/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM aBraao SiMao JaTENE
MUNicÍPio: caMETa
cPf: 52292738287
NoME: dEiSE do Socorro caSTro GoNcalVES
MaTrÍcUla: 5902040
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 690,00 / SErViÇo - r$ 690,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1274/2021
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$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1275/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM 21 dE aBril
MUNicÍPio: PalESTiNa do Para
cPf: 23421266204
NoME: aUdilEia araUJo da SilVa liSBoa
MaTrÍcUla: 54187777
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1276/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM acY dE JESUS NEVES dE BarroS 
PErEira
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 32904444220
NoME: Hila ZoE NEVES dE BriTo
MaTrÍcUla: 5470498
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 685,50 / SErViÇo - r$ 685,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1277/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEifM Prof aNToNio GoMES MorEi-
ra JUNior
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 64691845291
NoME: alZiaNa PENa PaNToJa
MaTrÍcUla: 54195197
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.098,00 / SErViÇo - r$ 1.098,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1278/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEif Profa EMiliaNa SarMENTo 
fErrEira
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 42865999220
NoME: faBricio BorGES SaNTa BriGida
MaTrÍcUla: 57208543
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 204,00 / SErViÇo - r$ 204,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1279/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1280/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf VErEador GoNcalo dUarTE
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 9712623220
NoME: Maria EUNicE da SilVa liMa PiNTo
MaTrÍcUla: 469360
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 691,50 / SErViÇo - r$ 691,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1281/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
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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

Protocolo: 689088
Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 48578/2021
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
oBSErVaÇÃo: comprar material de consumo para uso deste Gabinete.
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
cPf: 29342260268
NoME: EliSaBETE ViEira do aMaral
MaTrÍcUla: 240478
ProGraMa dE TraBalHo: 1297
foNTE dE rEcUrSo: 102
NaTUrEZa dESPESa: 339030
Valor: r$ 2000,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 688868
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
814/2021
 PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da cENTro iNTEGrado dE EdUc do Bai-
Xo TocaNTiNS
MUNicÍPio: caMETa
cPf: 35700327287
NoME: MarcoS aNToNio frEiTaS SaBoia
MaTrÍcUla: 57220248
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 666,00 / SErViÇo - r$ 666,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
815/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da cENTro iNTEGrado dE forMacao 
ProfiSSioNal dE caMETa
MUNicÍPio: caMETa
cPf: 43156185272
NoME: SilVia lETicia carValHo alVES
MaTrÍcUla: 5264936
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.038,00 / SErViÇo - r$ 1.038,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
816/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
817/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da cENTro dE EdUcacao dE JoVENS E 
adUlToS Prof TErEZa doNaTo dE araUJo cEEJa EM MaraBa/Pa
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 33405875234
NoME: roSiMEirE NaSciMENTo SilVa
MaTrÍcUla: 5479282
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 5.333,33 / SErViÇo - r$ 5.333,33
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
818/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da cENTro dE EdUcacao dE JoVENS E 

adUlToS Prof lUiZ ocTaVio PErEira - cEEJa EM BElEM-Pa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 18932592268
NoME: JoSE aUGUSTo rodriGUES TriNdadE
MaTrÍcUla: 5338000
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 5.333,33 / SErViÇo - r$ 5.333,33
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
819/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da cENTro dE EdUcacao dE JoVENS E 
adUlToS Prof ViolETa rEfKalEfSKY loUrEiro cEEJa EM XiNGUara/
Pa
MUNicÍPio: XiNGUara
cPf: 64293106200
NoME: BoNfiM QUEiroZ liMa
MaTrÍcUla: 57204045
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 3.507,00 / SErViÇo - r$ 3.507,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
820/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da cENTro dE EdUcacao dE JoVENS E 
adUlToS Prof Maria oScariNa SilVa PErEira cEEJa EM aBaETETUBa 
Pa
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 33313695272
NoME: riTa do Socorro foNSEca da SilVa
MaTrÍcUla: 5735335
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 4.462,50 / SErViÇo - r$ 4.462,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
821/2021
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$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
822/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
823/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
824/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da colEGio ESTadUal dE ENSiNo MEdio 
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PalMira GaBriEl
MUNicÍPio: BarcarENa
cPf: 39486168253
NoME: roSEaNa MarQUES do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 57234073
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.698,00 / SErViÇo - r$ 1.698,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
825/2021
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
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
826/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf adriaNo SaNTa BriGida
MUNicÍPio: SaliNoPoliS
cPf: 91794293272
NoME: NaTalia diaS MorEira ariMaTEia
MaTrÍcUla: 57216382
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 202,50 / SErViÇo - r$ 202,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
827/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf BaTiSTa caMPoS
MUNicÍPio: BarcarENa
cPf: 66056560244
NoME: ValEria da SilVa BriTo
MaTrÍcUla: 57231258
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
828/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf aMaZoNaS dE fiGUEirEdo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 75212404215
NoME: iaNa alBUQUErQUE SarE faial
MaTrÍcUla: 54191822
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 352,50 / SErViÇo - r$ 352,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
829/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
830/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf alEXaNdrE NicoMEdES da 
cUNHa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 51675129215
NoME: dEBora KEllY MoUra SaNToS SaNTiaGo
MaTrÍcUla: 57220456
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica

Valor: coNSUMo - r$ 442,50 / SErViÇo - r$ 442,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
831/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf alicE faNJaS
MUNicÍPio: BENEVidES
cPf: 26577585253
NoME: cYria dE NaZarE fiGUEirEdo dE aViZ
MaTrÍcUla: 54192501
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 190,50 / SErViÇo - r$ 190,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
832/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf ESMEriNa BoU HaBiB
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 68634374220
NoME: BENEdiTa da coNcEicao rodriGUES dE aZEVEdo
MaTrÍcUla: 5901635
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.407,00 / SErViÇo - r$ 1.407,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
833/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
834/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
835/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
836/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf aSSoc criSTa do BENGUi
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 39441504220
NoME: aNa cElia GoNcalVES da SilVa
MaTrÍcUla: 6400094
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 2º QUadriMestre /2021 - 
837/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf aNToNio SaMPaio
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
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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 2º QUadriMestre /2021 - 
838/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf ariri
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 33365040234
NoME: roSEaNE do Socorro BriTo QUEiroZ
MaTrÍcUla: 6320465
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 291,00 / SErViÇo - r$ 291,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
839/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
840/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
841/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
842/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf BENEdiTo cHaVES MENdES SE-
ara
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 88119319249
NoME: diNaldo PiNHEiro SaNTaNa
MaTrÍcUla: 57212800
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 216,00 / SErViÇo - r$ 216,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
843/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf BENEdiTo MoNTEiro
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 63742276204
NoME: lENira GoNcalVES doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5770807
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 349,50 / SErViÇo - r$ 349,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
844/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
845/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf BENJaMiN coNSTaNT
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 17280087272
NoME: Marcia criSTiNa MiraNda loPES
MaTrÍcUla: 5072778
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 909,00 / SErViÇo - r$ 909,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
846/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf BENTo XV
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 24331368220
NoME: rEGiNa Maria foNSEca loPES
MaTrÍcUla: 627895
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 472,50 / SErViÇo - r$ 472,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
847/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf BoM JardiM
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 19807244234
NoME: rUBENiTa SilVa MorEira
MaTrÍcUla: 306258
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 2º QUadriMestre /2021 - 
848/2021
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$ 5.333,33 / SErViÇo - r$ 5.333,33
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
849/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf caBaNaGEM
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 56060971920
NoME: aloYSia PiNZ KlEMaNN
MaTrÍcUla: 5378818
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 199,50 / SErViÇo - r$ 199,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
850/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf caNariNHo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 75120968287
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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 2º QUadriMestre /2021 - 
851/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf caSa da aMiZadE
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 68586191272
NoME: fraNciSca caSTro dE JESUS
MaTrÍcUla: 54183609
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 2º QUadriMestre /2021 - 
852/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da E.E.E.f.M.doM TiaGo rYaN
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 5095816253
NoME: Maria oNEidE do NaSciMENTo coSTa
MaTrÍcUla: 5889548
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 754,50 / SErViÇo - r$ 754,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
853/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf caNdido Horacio EVEliN
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 45414459215
NoME: daNiElE NoBrE BarroSo
MaTrÍcUla: 5768748
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 844,50 / SErViÇo - r$ 844,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
854/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
855/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf dr JoSE JorGE HaGE
MUNicÍPio: alENQUEr
cPf: 63531720287
NoME: Maria ESTEliTa Garcia
MaTrÍcUla: 5902173
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 973,50 / SErViÇo - r$ 973,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
856/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf caSa da criaNca SaNTa iNES
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 63527103600
NoME: Maria filoMENa GoMES
MaTrÍcUla: 5658497
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 2º QUadriMestre /2021 - 
857/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
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 2º QUadriMestre /2021 - 
858/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
859/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
860/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
861/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
862/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
863/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf cENTro EdUcacioNal flaViaNo 
GoMES
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
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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 2º QUadriMestre /2021 - 
864/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
865/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
866/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf coNEGo BaTiSTa caMPoS
MUNicÍPio: BarcarENa
cPf: 73574589204
NoME: airToN da SilVa coSTa
MaTrÍcUla: 57189926
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.167,00 / SErViÇo - r$ 1.167,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
867/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf coloNia do fidEliS
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 63282780206
NoME: roBErTo cESar dE liMa E SoUZa
MaTrÍcUla: 57204509
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 187,50 / SErViÇo - r$ 187,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
868/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf coNEGo BaTiSTa caMPoS
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 65873947287
NoME: aNdrEZa ElaiNE SilVa SilVa
MaTrÍcUla: 57209445
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 297,00 / SErViÇo - r$ 297,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
869/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
870/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
871/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
872/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
873/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf dEP arMaNdo corrEa
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 14520796253
NoME: aNToNia roSEMar TEiXEira BorGES
MaTrÍcUla: 57208991
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 352,50 / SErViÇo - r$ 352,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
874/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf dr aNGElo cESariNo
MUNicÍPio: iGaraPE-acU
cPf: 29994829220
NoME: raiMUNdo NorBErTo SErrao dE fraNca
MaTrÍcUla: 5911358
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 804,00 / SErViÇo - r$ 804,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
875/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf dr aNiBal dUarTE
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 38009625272
NoME: EriKa criSTiNa MESQUiTa MaScarENHaS
MaTrÍcUla: 57218855
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 334,50 / SErViÇo - r$ 334,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
876/2021
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
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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 2º QUadriMestre /2021 - 
877/2021
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: 80772145253
NoME: criSTiaNY SilVa daiBES
MaTrÍcUla: 57209840
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 2º QUadriMestre /2021 - 
878/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf ElaiNE iSMaEliNo dE frEiTaS
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 71393137253
NoME: caroliNE dE JESUS MoNTEiro d aVila GoUlarT
MaTrÍcUla: 54195253
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 2º QUadriMestre /2021 - 
879/2021
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$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
880/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf do cUri
MUNicÍPio: iGaraPE-acU
cPf: 71461507200
NoME: EdiaNE BarroS da SilVa
MaTrÍcUla: 57209712
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 171,00 / SErViÇo - r$ 171,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
881/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf EUclidES da cUNHa
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 59810122268
NoME: adriaNa caSTro GoNcalVES riBEiro
MaTrÍcUla: 57209367
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 292,50 / SErViÇo - r$ 292,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
882/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
883/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
884/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf fUlGENcio SiMoES
MUNicÍPio: alENQUEr
cPf: 22944362291
NoME: JoaNa darQUE araUJo BrESaola
MaTrÍcUla: 57212656
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 594,00 / SErViÇo - r$ 594,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
885/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
886/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf GENEral GUrJao
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 8141282204
NoME: JorGiNa BarroS dE SoUZa
MaTrÍcUla: 461865
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 682,50 / SErViÇo - r$ 682,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
887/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
888/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf GENEral HENriQUE GUrJao
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 26313774272
NoME: VirGiNia dE NaZarETH MiralHa GoNcalVES TaVarES
MaTrÍcUla: 5470579
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 396,00 / SErViÇo - r$ 396,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
889/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf GETUlio VarGaS
MUNicÍPio: iTUPiraNGa
cPf: 42880637287
NoME: WENdEl BErG dE SoUSa
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MaTrÍcUla: 57205554
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
890/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf GoNcalVES diaS
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 65367324215
NoME: Sara aSSUNcao doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5901554
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 676,50 / SErViÇo - r$ 676,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
891/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
892/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
893/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
894/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da aNEXo GoroTirE da EEEM Joao PiN-
To PErEira
MUNicÍPio: cUMarU do NorTE
cPf: 627317693
NoME: ildETE rodriGUES dE alMEida Gloria
MaTrÍcUla: 54182155
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
895/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf frEi Gil dE Vila NoVa
MUNicÍPio: coNcEicao do araGUaia
cPf: 32827334291
NoME: aMarETE PErEira dE aGUiar alVES
MaTrÍcUla: 5343992
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 946,50 / SErViÇo - r$ 946,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
896/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf GoNcalVES diaS
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 64818365220
NoME: Marcio SaNToS dE liMa
MaTrÍcUla: 57208227
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 198,00 / SErViÇo - r$ 198,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
897/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf GrEGorio dE alMEida BriTo
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 29271398220
NoME: iNaldo MiraNda alVES
MaTrÍcUla: 5052424
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 745,50 / SErViÇo - r$ 745,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
898/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
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 2º QUadriMestre /2021 - 
899/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
900/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
901/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM GoNcalVES diaS
MUNicÍPio: ParaUaPEBaS
cPf: 28007573372
NoME: aParEcida Maria do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 5900105
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.957,50 / SErViÇo - r$ 1.957,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
902/2021
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
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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 2º QUadriMestre /2021 - 
903/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
904/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Joao PaUlo ii
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 59430508253
NoME: HElaiNE crYSTiNa dE oliVEira PaiXao
MaTrÍcUla: 5842360
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 546,00 / SErViÇo - r$ 546,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
905/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Joao PaUlo ii
MUNicÍPio: iGaraPE-acU
cPf: 62295128234
NoME: NaGiaNE GaBriEla SilVa SaloMao
MaTrÍcUla: 8400478
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 504,00 / SErViÇo - r$ 504,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
906/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf JoSE EliaS EMiN
MUNicÍPio: iGaraPE-acU
cPf: 30222664215
NoME: Marcio JEaN dE araUJo carrEra
MaTrÍcUla: 6010180
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 2º QUadriMestre /2021 - 
907/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Joao PaUlo i
MUNicÍPio: QUaTiPUrU
cPf: 18401317215
NoME: Joao BaTiSTa da SilVa oliVEira
MaTrÍcUla: 5494117
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 2º QUadriMestre /2021 - 
908/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEM GoVErNador alMir GaBriEl
MUNicÍPio: cUrioNoPoliS
cPf: 4789490220
NoME: Joao SaNTaNa GoMES da SilVa
MaTrÍcUla: 6312179
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 382,50 / SErViÇo - r$ 382,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
909/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf dr PaUlo foNTEllES dE liMa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 48088781272
NoME: SHirlEY oliVEira da coSTa
MaTrÍcUla: 5635942
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.144,50 / SErViÇo - r$ 1.144,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
910/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
911/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
912/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
913/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf JoSE VEriSSiMo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 11625554249
NoME: NElMa NoGUEira riBEiro
MaTrÍcUla: 343790
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 2º QUadriMestre /2021 - 
914/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf lEao iriNEU HaUSSlEr dElGa-
do
MUNicÍPio: BENEVidES
cPf: 39716600291
NoME: lidia loPES dE caSTilHo
MaTrÍcUla: 5153093
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 318,00 / SErViÇo - r$ 318,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
915/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf caldEira caSTElo BraNco
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 59441194204
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NoME: KriSTHiaNNE da coSTa MoUrao corrEa
MaTrÍcUla: 57208872
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 406,50 / SErViÇo - r$ 406,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
916/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf dr Mario cHErMoNT
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 80140424253
NoME: MoNica da coSTa BEllo SaNToS
MaTrÍcUla: 57208211
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 561,50 / SErViÇo - r$ 561,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
917/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM adriaNo GoNcalVES
MUNicÍPio: cacHoEira do Piria
cPf: 60214341291
NoME: EliZaNE criSTiNa caValcaNTE dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5902739
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.068,00 / SErViÇo - r$ 1.068,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
918/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
919/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
920/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Macario fEliPE aNToNio
MUNicÍPio: iGaraPE-acU
cPf: 37800477215
NoME: VaNilSoN oliVEira PaZ
MaTrÍcUla: 5090741
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 2º QUadriMestre /2021 - 
921/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM acacio fElicio SoBral
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 22907858220
NoME: SaliN corrEa dE SoUSa
MaTrÍcUla: 5298792
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 892,50 / SErViÇo - r$ 892,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
922/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM alBiNo cardoSo
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 60271485272
NoME: JoElSoN MarTiNS da PaiXao
MaTrÍcUla: 5902648
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 601,50 / SErViÇo - r$ 601,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
923/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
924/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM alMiraNTE SoarES dUTra
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 56304269234
NoME: SiMoN SEriQUE doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5718007
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.866,00 / SErViÇo - r$ 1.866,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
925/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM aNToNio BaTiSTa BElo dE 
carValHo
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 23309857204
NoME: SaNdra Maria PaSSoS MacHado
MaTrÍcUla: 57204334
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 568,50 / SErViÇo - r$ 568,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
926/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf MarcoS BENTES dE carValHo
MUNicÍPio: faro
cPf: 41446666204
NoME: EVEraldo GoMES dE caSTro
MaTrÍcUla: 5382998
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 570,00 / SErViÇo - r$ 570,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
927/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Maria HYlUiSa PiNTo fErrEira
MUNicÍPio: cUrUca
cPf: 77550315272
NoME: Marcio aNdrE SaNTa BriGida liMa
MaTrÍcUla: 57220491
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 2º QUadriMestre /2021 - 
928/2021
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
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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 2º QUadriMestre /2021 - 
929/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
930/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf HUMBErTo dE caMPoS
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 22363807200
NoME: WaNda raMoS GoNcalVES rodriGUES
MaTrÍcUla: 5778468
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 793,50 / SErViÇo - r$ 793,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
931/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM aMilcar alVES TUPiaSSU
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 42676517287
NoME: roSalia NaZarE da SilVa Porfirio diaS
MaTrÍcUla: 80845156
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 942,00 / SErViÇo - r$ 942,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
932/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
933/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
934/2021
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
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 2º QUadriMestre /2021 - 
935/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf lar dE Maria
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 51349850225
NoME: SilVia HElENa da SilVa E SoUZa
MaTrÍcUla: 57208564
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 435,00 / SErViÇo - r$ 435,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
936/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
937/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
938/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
939/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf carloS drUMMoNd dE aNdra-
dE
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 14918668291
NoME: loUriVal dE SoUZa PErEira
MaTrÍcUla: 5106990
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.167,00 / SErViÇo - r$ 1.167,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
940/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
941/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf MaGUari
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
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cPf: 15446433220
NoME: Maria da coNcEicao PErES dE MENEZES
MaTrÍcUla: 5755859
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 309,00 / SErViÇo - r$ 309,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
942/2021
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
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 2º QUadriMestre /2021 - 
943/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM aUGUSTo corrEa
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 65343034268
NoME: Mara lUcia PErEira Garcia cordEiro
MaTrÍcUla: 54182877
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 2º QUadriMestre /2021 - 
944/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM cEl alUiZio PiNHEiro fErrEi-
ra
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 61273392272
NoME: GiVaNildo BaTiSTa dE SoUZa
MaTrÍcUla: 57233987
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
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
945/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM BENicio loPES
MUNicÍPio: caSTaNHal
cPf: 58662219268
NoME: EVElYN doS SaNToS MoUra
MaTrÍcUla: 57209950
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
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
946/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
947/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
948/2021
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
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
949/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM cHarlES aSSad
MUNicÍPio: BoNiTo
cPf: 35277157204
NoME: aNToNio Maria liMa PErEira
MaTrÍcUla: 5218063
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.726,50 / SErViÇo - r$ 1.726,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
950/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM BraUlia GUrJao
MUNicÍPio: coNcEicao do araGUaia
cPf: 76316319215
NoME: lETicia lEiTE dE alMEida forTE
MaTrÍcUla: 57194418
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.285,50 / SErViÇo - r$ 1.285,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
951/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
952/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Mario carNEiro dE MiraNda
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 22751505287
NoME: GilMa faVacHo aMoraS SoarES
MaTrÍcUla: 5560969
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 411,00 / SErViÇo - r$ 411,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
953/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM arTHUr PorTo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 70055394272
NoME: SaMira da SilVa alEXaNdriNo
MaTrÍcUla: 57208565
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.602,00 / SErViÇo - r$ 1.602,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
954/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf MaroJa NETo
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 30633400220
NoME: aNa Maria doS SaNToS MiraNda
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MaTrÍcUla: 5268400
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 652,50 / SErViÇo - r$ 652,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
955/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
956/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM aUGUSTo oliMPio
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 77191587253
NoME: adNaUEr SoUZa SoUZa
MaTrÍcUla: 57209419
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.903,50 / SErViÇo - r$ 1.903,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
957/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Barao dE iGaraPE Miri
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 26455676220
NoME: Maria odilENE da SilVa SaNToS
MaTrÍcUla: 54194910
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.665,50 / SErViÇo - r$ 2.665,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 688947
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
958/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM corNElio dE BarroS
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 80721486215
NoME: THaTYaNY BaTalHa PalMEira
MaTrÍcUla: 57217527
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 739,50 / SErViÇo - r$ 739,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
959/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
960/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf Maria ESTEliTa BarBoSa da 
SilVa
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 22186271249
NoME: lUiZ oTaVio cardoSo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5435390
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 2º QUadriMestre /2021 - 
961/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf crUZEiro do SUl
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 61278386220
NoME: laNa GlaYcE diaS fErrEira PoNTES
MaTrÍcUla: 55588684
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 2º QUadriMestre /2021 - 
962/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
963/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
964/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
965/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEf ESPiriTo SaNTo
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 30072280263
NoME: MiriaM raMoS da coSTa
MaTrÍcUla: 5559987
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 382,50 / SErViÇo - r$ 382,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
966/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
967/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM arMaNdo faJardo
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 56770863200
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NoME: EdilENa Maria carValHo da SilVa
MaTrÍcUla: 290076
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.624,50 / SErViÇo - r$ 1.624,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
968/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
969/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM coNEGo BaTiSTa caMPoS
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 15011119220
NoME: doriMar da SilVa liMa rocHa
MaTrÍcUla: 766615
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 892,50 / SErViÇo - r$ 892,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
970/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
971/2021
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$ 166,67 / SErViÇo - r$ 166,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
972/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
973/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
974/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM criSTo TraBalHador
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 70024782220
NoME: alVaro JoSE PErEira do carMo
MaTrÍcUla: 55585703
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 985,50 / SErViÇo - r$ 985,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
975/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
976/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM daVid SaloMao MUfarrEJ
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 2984369220
NoME: rEGiNa coEli dE frEiTaS PaUlo
MaTrÍcUla: 5553253
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.137,00 / SErViÇo - r$ 1.137,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
977/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM criSTo rEdENTor
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 62005855200
NoME: Maria do Socorro fariaS doS SaNToS
MaTrÍcUla: 54180270
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 792,00 / SErViÇo - r$ 792,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
978/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM dE MUriNiN
MUNicÍPio: BENEVidES
cPf: 39985660234
NoME: Sofia do Socorro riBEiro da SilVa
MaTrÍcUla: 6310834
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.291,50 / SErViÇo - r$ 1.291,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
979/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
980/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM dEP aMErico PErEira liMa
MUNicÍPio: JUrUTi
cPf: 28706633234
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NoME: Maria do roSario da SilVa SoUZa
MaTrÍcUla: 57230883
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.080,00 / SErViÇo - r$ 1.080,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
981/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM doM BoSco
MUNicÍPio: SaliNoPoliS
cPf: 66912865291
NoME: JUciEl fUrTado corrEa
MaTrÍcUla: 57208662
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 2º QUadriMestre /2021 - 
982/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
983/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
984/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM doMiNGaS da coSTa SoUSa
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 68973721291
NoME: fEliPE PErEira GardUNHo
MaTrÍcUla: 57233982
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.185,00 / SErViÇo - r$ 1.185,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
985/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM do rocHa
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 63967049272
NoME: adriaNa Marcia loPES
MaTrÍcUla: 57209354
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 382,50 / SErViÇo - r$ 382,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
986/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM dr fraNciSco dE PaUla Pi-
NHEiro
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 73266981200
NoME: aNa SUElY MarTiNS MoNTE PalMa
MaTrÍcUla: 54182793
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 2º QUadriMestre /2021 - 
987/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM EdUardo aNGEliM
MUNicÍPio: BarcarENa
cPf: 76185672200
NoME: alEX SoUSa da SilVa
MaTrÍcUla: 57198379
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.980,00 / SErViÇo - r$ 1.980,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
988/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM fEliSBElo JaGUar SUSSUara-
Na
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 19534981249
NoME: rUTH NoGUEira SaNcHES
MaTrÍcUla: 5901578
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 229,50 / SErViÇo - r$ 229,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
989/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM frEi aMBroSio
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 19540930200
NoME: JoSE NorMaNdo SaNToS dE caSTro
MaTrÍcUla: 6319181
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 921,00 / SErViÇo - r$ 921,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
990/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
991/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM flora TEiXEira
MUNicÍPio: faro
cPf: 60199202249
NoME: HElio SiQUEira BarBoSa
MaTrÍcUla: 5901761
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 754,50 / SErViÇo - r$ 754,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
992/2021
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
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
993/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM ElcioNE THErEZiNHa ZaHlUTH 
BarBalHo
MUNicÍPio: caSTaNHal
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cPf: 69447870244
NoME: claUdia rEGiNa BEZErra fErrEira
MaTrÍcUla: 57234112
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.810,50 / SErViÇo - r$ 1.810,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
994/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
995/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
996/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM EUNicE WEaVEr
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 66035996272
NoME: Nadia da lUZ foNSEca
MaTrÍcUla: 5899813
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.881,00 / SErViÇo - r$ 1.881,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
997/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM EdGar PiNHEiro PorTo
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 2º QUadriMestre /2021 - 
998/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
999/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM dr JUSTo cHErMoNT
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 28311167249
NoME: aldo Mario GoNcalVES diaS
MaTrÍcUla: 55590312
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.398,50 / SErViÇo - r$ 2.398,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1000/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM dr UlYSSES GUiMaraES
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 7141904204
NoME: aNGEla Maria araUJo da SilVa
MaTrÍcUla: 5054729
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.416,00 / SErViÇo - r$ 2.416,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1001/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM dUQUE dE caXiaS
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 21873542291
NoME: Marilia alVES NoroNHa
MaTrÍcUla: 5339375
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1002/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1003/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM fE EM dEUS
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 33095787200
NoME: WaNia claUdia dE SoUZa caNTaNHEdE
MaTrÍcUla: 5755808
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.291,50 / SErViÇo - r$ 1.291,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1004/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1005/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM fEliZ lUZiTaNia
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 31931448272
NoME: WalcilENE PErEira doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5506573
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1006/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM doNa HElENa GUilHoN
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 39238598215
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NoME: Maria SilVia foNSEca da SilVa
MaTrÍcUla: 57215523
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.696,50 / SErViÇo - r$ 1.696,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1007/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1008/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM EroTildES froTa aGUiar
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 28723040297
NoME: iVoNETE da VEra crUZ cordEiro
MaTrÍcUla: 5294134
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.230,00 / SErViÇo - r$ 1.230,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1009/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1010/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM dr oTaVio MEira
MUNicÍPio: BENEVidES
cPf: 62731750200
NoME: MarlUcE fraNca SaNTaNa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5901749
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1011/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM JEroNiMo MilHoMEM TaVarES
MUNicÍPio: liMoEiro do aJUrU
cPf: 35629100297
NoME: roSiValdo VaScoNcEloS diaS
MaTrÍcUla: 54182184
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.677,00 / SErViÇo - r$ 1.677,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1012/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1013/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM frEi oTHMar
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 64317552272
NoME: aNdrEa Maria da SilVa GUiMaraES
MaTrÍcUla: 57210503
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1014/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1015/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM JadEr foNTENEllE BarBalHo
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 40314456287
NoME: Mario fErNaNdo MarTiNS BENTES
MaTrÍcUla: 5900093
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 513,00 / SErViÇo - r$ 513,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1016/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM iNacio PaSSariNHo SEdE
MUNicÍPio: TErra alTa
cPf: 11287736866
NoME: roSiNEidE aParEcida da SilVa fraTiN
MaTrÍcUla: 5902223
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.134,00 / SErViÇo - r$ 1.134,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1017/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1018/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1019/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM iTaBocal
MUNicÍPio: iriTUia
cPf: 26132737200
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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 2º QUadriMestre /2021 - 
1020/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM GraZiEla MoUra riBEiro
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 26043378272
NoME: carMEM EUNicE crUZ aZEVEdo NoroNHa
MaTrÍcUla: 5339367
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.257,00 / SErViÇo - r$ 1.257,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1021/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM frEi daNiEl
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 17560233287
NoME: EdNa doS SaNToS MoraES
MaTrÍcUla: 3201716
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.632,50 / SErViÇo - r$ 2.632,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1022/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM JadErlaNdia
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 39190293215
NoME: roSiNilMa PaNToJa frEiTaS
MaTrÍcUla: 57225970
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.102,50 / SErViÇo - r$ 1.102,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1023/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM JarBaS PaSSariNHo (SoUSa)
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 24821845253
NoME: Maria BErNadETE da crUZ rEiS
MaTrÍcUla: 5559898
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 796,50 / SErViÇo - r$ 796,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1024/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM iZaBEl doS SaNToS diaS
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 36179671249
NoME: claUdia riBEiro doS SaNToS PaZ
MaTrÍcUla: 5192641
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.617,00 / SErViÇo - r$ 1.617,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1025/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1026/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM JardiM SidEral
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 21804222291
NoME: aNToNio NUNES da SilVa QUarESMa JUNior
MaTrÍcUla: 1838717
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 913,50 / SErViÇo - r$ 913,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1027/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Joao carloS BaTiSTa
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 62596667215
NoME: JaQUEliNE do Socorro cardoSo coSTa
MaTrÍcUla: 57209178
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.309,50 / SErViÇo - r$ 1.309,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1028/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1029/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM GENiPaUBa
MUNicÍPio: SaNTa BarBara do Para
cPf: 46028110272
NoME: rEGiNa MacHado da SilVa
MaTrÍcUla: 5889759
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 546,00 / SErViÇo - r$ 546,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1030/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM HoNoraTo filGUEiraS
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 29523486268
NoME: arNEidE riBEiro dE carValHo
MaTrÍcUla: 3228517
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.458,00 / SErViÇo - r$ 1.458,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1031/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM lEaNdro loBao da SilVEira
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 64303993204
NoME: lidia PaUla MESQUiTa dE SoUSa
MaTrÍcUla: 5889931
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 837,00 / SErViÇo - r$ 837,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1032/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM lUiZ PaUliNo MarTirES
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 37654853220
NoME: roSEaNE dE NaZarE lUZ GUiMaraES
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MaTrÍcUla: 5844436
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.895,00 / SErViÇo - r$ 1.895,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1033/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM MaNoEl JUliao Garcia caS-
TaNHo
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 56038844287
NoME: ElaiNE dE oliVEira diaS
MaTrÍcUla: 5901714
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 268,50 / SErViÇo - r$ 268,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1034/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1035/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM JoSE dE alENcar
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 57772339291
NoME: Maria BErNadETE coSTa crUZ
MaTrÍcUla: 57220558
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.761,00 / SErViÇo - r$ 1.761,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1036/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM JUlia GoNcalVES PaSSariNHo
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 51610540263
NoME: KElliSaNGEla rodriGUES QUarESMa
MaTrÍcUla: 5899792
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.080,00 / SErViÇo - r$ 1.080,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1037/2021
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
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1038/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1039/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM JoSE HENriQUE
MUNicÍPio: caSTaNHal
cPf: 28911660272
NoME: TElMa EUlaNGEla MElo dE aNdradE
MaTrÍcUla: 5677742
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 688,50 / SErViÇo - r$ 688,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1040/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM JoSE SallES
MUNicÍPio: caSTaNHal
cPf: 26242834200
NoME: ZoraidE do Socorro alVES diaS
MaTrÍcUla: 5716900
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1041/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1042/2021
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
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1043/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1044/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1045/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM JoSE alVES Maia
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 39738140234
NoME: roSEaNE do ESPiriTo SaNTo liMa
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MaTrÍcUla: 5899547
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.254,50 / SErViÇo - r$ 2.254,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1046/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1047/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM Mal cordEiro dE fariaS
MUNicÍPio: BElEM
cPf: 63260140263
NoME: Joao KENNEdY doS SaNToS SilVa
MaTrÍcUla: 57212979
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.107,00 / SErViÇo - r$ 1.107,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1048/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1049/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1050/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1051/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM JorNaliSTa roMUlo Maiora-
Na
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 26466210278
NoME: claUdiaNE BaTiSTa da SilVa da coSTa
MaTrÍcUla: 57208319
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.368,50 / SErViÇo - r$ 2.368,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1052/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1053/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM JUlia SEffEr
MUNicÍPio: aNaNiNdEUa
cPf: 20830416234
NoME: liGia criSTiNa rodriGUES fiGUEirEdo
MaTrÍcUla: 5658470
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 2.140,50 / SErViÇo - r$ 2.140,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1054/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1055/2021
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 2º QUadriMestre /2021 - 
1056/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM MoNSENHor MaNcio riBEiro
MUNicÍPio: BraGaNca
cPf: 31844936287
NoME: aNToNio HUGo riBEiro da coSTa
MaTrÍcUla: 5353971
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 1.981,50 / SErViÇo - r$ 1.981,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234
Portaria de FUNdo rotatiVo 2º QUadriMestre /2021 - 
1057/2021
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da EEEfM NoSSa SENHora aParEcida
MUNicÍPio: SaNTarEM
cPf: 18198775234
NoME: cElia HolaNda SilVa
MaTrÍcUla: 5247527
foNTE dE rEcUrSo: 0104
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339039 - SP JUrÍdica
Valor: coNSUMo - r$ 382,50 / SErViÇo - r$ 382,50
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 689018
Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 48747/2021
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
oBSErVaÇÃo: Solicitação de Suprimento de fundos para aquisição de Ma-
terial de consumo para atender as demandas da Secretaria adjunta de 
logística.
carGo/fUNÇÃo:
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aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
cPf: 23562811268
NoME: SilVia HElENa BENTES dE alMEida
MaTrÍcUla: 759929
ProGraMa dE TraBalHo: 1297
foNTE dE rEcUrSo: 102
NaTUrEZa dESPESa: 339030
Valor: r$ 2000,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 689061
Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 48655/2021
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
oBSErVaÇÃo: Solicitação de Suprimento de fundos para aquisição de Ma-
terial de consumo para atender a Secretaria adjunta de Ensino.
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
cPf: 82069891291
NoME: ElToN faBio GUEdES daS NEVES
MaTrÍcUla: 57197706
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: 689048
Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 48746/2021
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
oBSErVaÇÃo: Solicitação de Suprimento de fundos para aquisição de 
Material de consumo para atendimento das necessidades da Secretaria 
adjunta de logística.
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
cPf: 26965909234
NoME: WaNdErlicE rEJaNE da rocHa MiraNda
MaTrÍcUla: 5891271
ProGraMa dE TraBalHo: 1297
foNTE dE rEcUrSo: 102
NaTUrEZa dESPESa: 339030
Valor: r$ 2000,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 689043
Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 48748/2021
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
oBSErVaÇÃo: Solicitação de Suprimento de fundos para aquisição de Ma-
terial de consumo para atender as necessidades da Secretaria adjunta de 
logística.
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
cPf: 38002752287
NoME: alMir JoSE dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5128706
ProGraMa dE TraBalHo: 1297
foNTE dE rEcUrSo: 102
NaTUrEZa dESPESa: 339030
Valor: r$ 2000,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 689067

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 48754/2021
oBJETiVo: conduzir os veículos micro-ônibus escolares para serem en-
tregues aos Municípios Juruti, Óbidos, ouriximiná, Santarém, alenquer, 
itaituba, itupiranga, Monte alegre e Terra Santa, em solenidade que será 
realizada no dia 06. 08. 2021 no Município de Santarém/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 03/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 3
SaNTarEM / BElEM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: fraNciSco SalES da SilVa oliVEira
MaTrÍcUla: 557811
cPf: 04541839253
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 688903
Portaria de diarias No. 48751/2021
oBJETiVo: Supervisão para entrega de 13 (treze) ônibus destinados aos 
Municípios Juruti, Óbidos, ouriximiná, Santarém, alenquer, itaituba, itupi-
ranga, Monte alegre e Terra Santa, que será realizada no dia 06. 08. 2021 
no Município de Santarém/Pa.

oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 04/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 2
SaNTarEM / BElEM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: roGErio Mira caVallEro dE QUEiroZ
MaTrÍcUla: 5947171
cPf: 63759314287
carGo/fUNÇÃo:
GErENTE / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 688895
Portaria de diarias No. 48752/2021
oBJETiVo: conduzir os veículos micro-ônibus escolares para serem en-
tregues aos Municípios Juruti, Óbidos, ouriximiná, Santarém, alenquer, 
itaituba, itupiranga, Monte alegre e Terra Santa, em solenidade que será 
realizada no dia 06. 08. 2021 no Município de Santarém/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 03/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 3
SaNTarEM / BElEM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo GilSoN da SilVa PErEira
MaTrÍcUla: 941468  cPf: 10980156220
carGo/fUNÇÃo:aGENTE dE arTES PraTicaS / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 688881
Portaria de diarias No. 48753/2021
oBJETiVo: conduzir os veículos micro-ônibus escolares para serem en-
tregues aos Municípios Juruti, Óbidos, ouriximiná, Santarém, alenquer, 
itaituba, itupiranga, Monte alegre e Terra Santa, em solenidade que será 
realizada no dia 06. 08. 2021 no Município de Santarém/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 03/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 3
SaNTarEM / BElEM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: KlEBEr dE oliVEira MarQUES
MaTrÍcUla: 5900228
cPf: 63413256220
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 688876
Portaria de diarias No. 48759/2021
oBJETiVo: conduzir os veículos micro-ônibus escolares para serem en-
tregues aos Municípios Juruti, Óbidos, ouriximiná, Santarém, alenquer, 
itaituba, itupiranga, Monte alegre e Terra Santa, em solenidade que será 
realizada no dia 06. 08. 2021 no Município de Santarém/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 03/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 3
SaNTarEM / BElEM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE aNToNio daMaScENo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 752479
cPf: 26029952234
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 688877
Portaria de diarias No. 48755/2021
oBJETiVo: conduzir os veículos micro-ônibus escolares para serem en-
tregues aos Municípios Juruti, Óbidos, ouriximiná, Santarém, alenquer, 
itaituba, itupiranga, Monte alegre e Terra Santa, em solenidade que será 
realizada no dia 06. 08. 2021 no Município de Santarém/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 03/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 3
SaNTarEM / BElEM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aldENEr clEViUS SoarES lEao
MaTrÍcUla: 5890925
cPf: 39376125215
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 688888
Portaria de diarias No. 48766/2021
oBJETiVo: acompanhar a entrega de 13 (treze) ônibus destinados aos 
Municípios Juruti, Óbidos, ouriximiná, Santarém, alenquer, itaituba, itupi-
ranga, Monte alegre e Terra Santa, que será realizada no dia 06. 08. 2021 
no Município de Santarém/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 05/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo
MaTrÍcUla: 57217305
cPf: 31838154272
carGo/fUNÇÃo:SEcrETario adJUNTo dE loGiSTica / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 689035
Portaria de diarias No. 48665/2021
oBJETiVo: ofÍcio Nº. 908/2021- EP/GaB-SEdUc coNdUZir o coor-
dENador roNaldo BiTar, Na ViSiTa aS oBraS dE coNSTrUÇÃo E 
rEforMa/aMPliaÇÃo da E. E. E. f. M. Profº aNTÔNio MarÇal E E. E. 
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E. f. M. roSa carrEra loUrEiro aQUiNo. MUNicÍPio: iNHaNGaPi E 
SaNTarÉM NoVo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iNHaNGaPi / 03/08/2021 - 03/08/2021 Nº diárias: 0
iNHaNGaPi / SaNTarEM NoVo / 03/08/2021 - 03/08/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM NoVo / BElEM / 03/08/2021 - 03/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: ESMEriNo JoSE dE MaToS BarrEira
MaTrÍcUla: 183300
cPf: 10532668200
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa NiV. 8 / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 689013
Portaria de diarias No. 48764/2021
oBJETiVo: coordenar a entrega dos veículos micro-ônibus escolares para 
os Municípios Juruti, Óbidos, ouriximiná, Santarém, alenquer, itaituba, 
itupiranga, Monte alegre e Terra Santa, em solenidade que será realizada 
no dia 06. 08. 2021 no Município de Santarém/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 03/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 3
SaNTarEM / BElEM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: WalcY PiNHo da lUZ
MaTrÍcUla: 733474
cPf: 21066043272
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 689003
Portaria de diarias No. 48765/2021
oBJETiVo: conduzir os veículos micro-ônibus escolares para serem en-
tregues aos Municípios Juruti, Óbidos, ouriximiná, Santarém, alenquer, 
itaituba, itupiranga, Monte alegre e Terra Santa, em solenidade que será 
realizada no dia 06. 08. 2021 no Município de Santarém/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 03/08/2021 - 07/08/2021 Nº diárias: 4
SaNTarEM / BElEM / 07/08/2021 - 07/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: cElSo ValENTE dE aZEVEdo
MaTrÍcUla: 5890944
cPf: 69475385215
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 688955
Portaria de diarias No. 48687/2021
oBJETiVo: MEMoraNdo Nº 044/2021- aScoM/SEdUc coBErTUra Jor-
NalÍSTica E foToGráfica Na ENTrEGa da rEiNaUGUraÇÃo da E. E. E. 
f. M. “ProfESSor aNToNio MarÇal”. MUNicÍPio: iNHaNGaPi.
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: dElToN da roSa BorGES
MaTrÍcUla: 57216733
cPf: 68026129253
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 688936
Portaria de diarias No. 48763/2021
oBJETiVo: coordenar a entrega dos veículos micro-ônibus escolares para 
os Municípios Juruti, Óbidos, ouriximiná, Santarém, alenquer, itaituba, 
itupiranga, Monte alegre e Terra Santa, em solenidade que será realizada 
no dia 06. 08. 2021 no Município de Santarém/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 03/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 3
SaNTarEM / BElEM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: raUl VicTor raiol VicENTE
MaTrÍcUla: 5948638
cPf: 02494545218
carGo/fUNÇÃo:
GErENTE / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 688939
Portaria de diarias No. 48756/2021
oBJETiVo: conduzir os veículos micro-ônibus escolares para serem en-
tregues aos Municípios Juruti, Óbidos, ouriximiná, Santarém, alenquer, 
itaituba, itupiranga, Monte alegre e Terra Santa, em solenidade que será 
realizada no dia 06. 08. 2021 no Município de Santarém/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 03/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 3
SaNTarEM / BElEM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: coSME EliZEU dE oliVEira
MaTrÍcUla: 240036
cPf: 14562421215
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 688974

Portaria de diarias No. 48757/2021
oBJETiVo: conduzir os veículos micro-ônibus escolares para serem en-
tregues aos Municípios Juruti, Óbidos, ouriximiná, Santarém, alenquer, 
itaituba, itupiranga, Monte alegre e Terra Santa, em solenidade que será 
realizada no dia 06. 08. 2021 no Município de Santarém/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 03/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 3
SaNTarEM / BElEM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Marco aNToNio caMPoS da coNcEicao
MaTrÍcUla: 57232093
cPf: 29777127200
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 688986
Portaria de diarias No. 48769/2021
oBJETiVo: conduzir os veículos micro-ônibus escolares para serem en-
tregues aos Municípios Juruti, Óbidos, ouriximiná, Santarém, alenquer, 
itaituba, itupiranga, Monte alegre e Terra Santa, em solenidade que será 
realizada no dia 06. 08. 2021 no Município de Santarém/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 03/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 3
SaNTarEM / BElEM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: ElioNaE TaVarES diaS
MaTrÍcUla: 182575  cPf: 08989850215
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 688993

.

.

oUtras MatÉrias
.

cedeNcia
Portaria N.º: 6792/2021 de 03/08/2021
de acordo com o Processo nº 2021/553109
ceder a PrEfEiTUra MUNiciPal dE UliaNÓPoliS, o servidor WalMir 
NoGUEira MoraES, matricula nº 5735920/3, Professor, lotado nesta Se-
cretaria, com ônus para o Órgão cedente, Mediante reembolso do Órgão 
cessionário, no período de 01/07/2021 a 30/06/2023.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 6815/2021 de 04/08/2021
Nome:rUi GUilHErME MESSiaS caSTro
Matrícula:733202/1 cargo:Professor
lotação:EE augusto Montenegro/Belém
Período:02/08/21 a 30/09/21
Triênios:09/05/16 a 08/05/2019
Portaria Nº. 6904/2021 de 04/08/2021
Nome: JUlia Maria GodiNHo da crUZ MariNHo
Matrícula:581828/1 cargo:Professor
lotação:depto. de administração de Pessoal/Belém
Período:01/12/19 a 29/01/20 – 30/01/20 a 29/03/20
Triênios:15/04/02 a 14/04/05 – 15/04/05 a 14/04/08
Portaria Nº. 6906/2021 de 04/08/2021
Nome: JUlia Maria GodiNHo da crUZ MariNHo
Matrícula:581828/1 cargo:Professor
lotação:depto. de administração de Pessoal/Belém
Período:01/04/21 a 30/05/210 – 31/05/21 a 29/07/21
Triênios:15/04/08 a 14/04/11 – 15/04/11 a 14/04/14
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.:1368/2021 de 12/04/2021
conceder licença Maternidade a rEBEca cardoSo da SilVa, matricula 
Nº 6403741/1 ,Professor, lotada na cE Palmira Gabriel/Barcarena , no pe-
ríodo de 12/09/21 a 07/09/21.
aProVaÇÃo EScala dE fEriaS
Portaria Nº.: 6898/2021 de 04/08/2021
Nome:oliVia dE NaZarE MiraNda diaS
Matrícula:5902051/1Período:02/08/21 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Pedro carneiro/Belém
Portaria Nº.: 6899/2021 de 04/08/2021
Nome:raiMUNdo faUSTiNo da SilVa
Matrícula:6021778/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Pedro carneiro/Belém
Portaria Nº.: 6901/2021 de 04/08/2021
Nome:ElaiNE foNSEca loBaTo
Matrícula:57209193/1Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Madre celeste/ananindeua
Portaria Nº.: 6902/2021 de 04/08/2021
Nome:raiMUNdo WalBEr da SilVa PiNHEiro
Matrícula:57209126/1Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2020
Unidade:EEEf cinderela/ananindeua
Portaria Nº.: 089/2021 de 02/08/2021
Nome:carla criSTiNa loBaTo SaNToS
Matrícula:54194374/2Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Stella Maris/Soure
Portaria Nº.: 91/2021 de 02/08/2021
Nome:TElMa Maria NEPoMUcENo da SilVa
Matrícula:571946/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Stella Maris/Soure
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Portaria Nº.: 92/2021 de 03/08/2021
Nome:SUZaNa dE NaZarE araUJo GoNÇalVES
Matrícula:8401122/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Stella Maris/Soure
Portaria Nº.: 403/2021 de 02/08/2021
Nome:KEila da SilVa E SilVa
Matrícula:5913688/2Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2020
Unidade:EE irma Theodora/Maraba
Portaria Nº.: 428/2021 de 02/08/2021
Nome:JailMa ViEira dE oliVEira corrEia
Matrícula:57210366/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Walkise da Silveira Vianna/Maraba
Portaria Nº.: 125/2021 de 29/06/2021
Nome:roNdiNElES SalES PiNTo
Matrícula:57210754/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2020
Unidade:EEEf dr Jose Jorge Hage/alenquer
Portaria Nº.: 126/2021 de 29/06/2021
Nome:adriaNE aZEVEdo GoMES
Matrícula:57206493/2Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof Jose agostinho Guerra/almeieim
Portaria Nº.: 128/2021 de 29/06/2021
Nome:MarilENE doS SaNToS PiNTo
Matrícula:54182736/3Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Santo antonio/alenquer
Portaria Nº.: 129/2021 de 29/06/2021
Nome:aNToNio BENEdilSoN da SilVa BaSToS
Matrícula:57220539/1Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEETEPa/Monte alegre
Portaria Nº.: 130/2021 de 29/06/2021
Nome:diEMESoN loPES PiNTo
Matrícula:57209942/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM Prof Beatriz do Valle/alenquer
Portaria Nº.: 132/2021 de 29/06/2021
Nome:aNGEla Mara cErQUEira dE SoUZa fUZiEl
Matrícula:5871964/2Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Pretextato da costa alvarenga/Prainha
Portaria Nº.: 133/2021 de 29/06/2021
Nome:roNaldo PiNHEiro SoarES
Matrícula:5902255/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade: EEEM Pretextato da costa alvarenga/Prainha
Portaria Nº.: 134/2021 de 29/06/2021
Nome:arlENE dE SoUZa BarroS HaMBUrGo
Matrícula:5951383/1Período:13/09/21 a 12/10/21 Exercício:2021
Unidade:cEEM francisco Nobre de almeida/Monte alegre
Portaria Nº.: 138/2021 de 29/06/2021
Nome:EliNE PErEira doS SaNToS
Matrícula:5900585/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:cEEM francisco Nobre de almeida/Monte alegre
Portaria Nº.: 075/2021 de 25/02/2021
Nome:laYdiaNE do Socorro NaSciMENTo PiNHEiro
Matrícula:57208610/1Período:01/06/21 a 14/06/21 Exercício:2020
Unidade:EE francisco da S Nunes sede/S Joao de Pirabas
Portaria Nº.: 644/2020 de 29/02/2020
Nome:fraNciNETE dE carValHo riBEiro
Matrícula:5900552/1Período:01/03/21 a 30/03/21 Exercício:2020
Unidade:EE francisco da S Nunes sede/S Joao de Pirabas
Portaria Nº.: 6812/2021 de 04/08/2021
Nome:Maria do PErPETUo Socorro MENEZES dE oliVEira BraSil
Matrícula:446165/1Período:03/08/21 a 01/09/21 Exercício:2021
Unidade:depto de administração de Pessoal/Belém
Portaria Nº.: 598/2021 de 03/08/2021
Nome:JoSE NorMaNdo SaNToS dE caSTro
Matrícula:6319181/2Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE frei ambrosio/Santarem
Portaria Nº.: 196/2021 de 01/08/2021
Nome:Maria iNES MacEdo alVES
Matrícula:5942192/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Maria conceição Gomes de Souza/S fco do Pará
Portaria Nº.: 1587/2021 de 04/08/2021
Nome:JoSE da coSTa SoarES
Matrícula:6303889/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM inacio Passarinho/castanhal
Portaria Nº.: 1226/2021 de 04/08/2021
Nome:VaNUSKa SaNToS foNTES
Matrícula:5942876/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE remigio fernandes/Marapanim
Portaria Nº.: 1228/2021 de 04/08/2021
Nome:aNa claUdia BElTrao doS SaNToS
Matrícula:5942821/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE remigio fernandez/Marapanim
Portaria Nº.: 165/2021 de 03/08/2021
Nome:olaVo TEiXEira alVES NETo
Matrícula:5809282/2Período:28/08/21 a 11/10/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM Prof odila de Souza/altamira
Portaria Nº.: 6908/2021 de 05/08/2021
Nome:JUNior diNo da SilVa
Matrícula:5941499/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Pedro amazonas Pedroso/Belém

Portaria Nº.: 6909/2021 de 05/08/2021
Nome:Maria ElENa NaSciMENTo dE liMa
Matrícula:5221307/2Período:01/07/21 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE dom Pedro ii/Belém
Portaria Nº.: 6910/2021 de 05/08/2021
Nome:Maria dE NaZarE rEiS E SilVa KaUffMaN
Matrícula:5273714/3Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jonathas Pontes athias/Belém
Portaria Nº.: 6911/2021 de 05/08/2021
Nome:MoNica SilVa dE SoUZa
Matrícula:57212004/1Período:01/07/21 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Profª regina coeli Souza Silva/ananindeua
Portaria Nº.: 6866/2021 de 04/08/2021
Nome:raiMUNda TaVarES
Matrícula:5691532/1Período:01/08/21 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Maria Gabriela r de oliveira/icoaraci
Portaria Nº.: 6867/2021 de 04/08/2021
Nome:Maria faraildE SoarES dE frEiTaS
Matrícula:5755760/1Período:27/08/21 a 10/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr Gaspar Viana/ananindeua
Portaria Nº.: 6868/2021 de 04/08/2021
Nome:NaYaNa caroliNE doS SaNToS caSTro
Matrícula:5902581/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2020
Unidade:EEEf Bom Jardim/ananindeua
Portaria Nº.: 6869/2021 de 04/08/2021
Nome:aldENicE SilVa doS aNJoS
Matrícula:5901080/1Período:01/08/21 a 14/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Presid dutra/ananindeua
Portaria Nº.: 6870/2021 de 04/08/2021
Nome:JoaNa Maria da coSTa SilVa
Matrícula:312703/1Período:01/08/21 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE oneide de Souza Tavares/ananindeua
Portaria Nº.: 6871/2021 de 04/08/2021
Nome:JoSE JUNior Maia doS SaNToS
Matrícula:5898490/1Período:08/09/21 a 07/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE dep aramando correa/ananindeua
Portaria Nº.: 6872/2021 de 04/08/2021
Nome:oSValdo da SilVa MoraES
Matrícula:457450/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof francisco Paulo do Nascimento Mendes/ananindeua
Portaria Nº.: 6873/2021 de 04/08/2021
Nome:aNToNia roSEMar TEiXEira BorGES
Matrícula:57208991/1Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2020
Unidade:EE dep armando correa/ananindeua
Portaria Nº.: 6874/2021 de 04/08/2021
Nome:fErNaNda rUTE VilHENa MiraNda
Matrícula:57226190/2Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf General H Gurjão/Belém
Portaria Nº.: 6875/2021 de 04/08/2021
Nome:Maria dilMa MarTiNS GoNÇalVES
Matrícula:5890598/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2020
Unidade:EEEf General H Gurjão/Belém
Portaria Nº.: 6876/2021 de 04/08/2021
Nome:roZilda SaNTaNa fErrEira
Matrícula:5941631/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Barao de igarape Miri
Portaria Nº.: 6878/2021 de 04/08/2021
Nome:GiZEUda fErrEira diaS MoraES
Matrícula:5900234/1Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE Presid dutra/ananindeua
Portaria Nº.: 6879/2021 de 04/08/2021
Nome:JoSE doS SaNToS PErEira
Matrícula:3218317/1Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Maria luiza da costa rego/icoaraci
Portaria Nº.: 6880/2021 de 04/08/2021
Nome:Maria iVaNildE riBEiro do NaSciMENTo
Matrícula:5901071/1Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Maria luiza da costa rego/icoaraci
Portaria Nº.: 6881/2021 de 04/08/2021
Nome:rUTiNEa ViEira da SilVa
Matrícula:5085870/2Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2019
Unidade:EE Prof Maria luiza da costa rego/icoaraci
Portaria Nº.: 6882/2021 de 04/08/2021
Nome:aNGEla dE MElo TEiXEira
Matrícula:5901910/1Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Maria luiza da costa rego/icoaraci
Portaria Nº.: 6883/2021 de 04/08/2021
Nome:Maria GraciETE PacHEco fErNaNdES
Matrícula:5901652/1Período:16/08/21 a 29/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf assoc. dos Moradores do Jardim res Jaderlar/Belém
Portaria Nº.: 6884/2021 de 04/08/2021
Nome:lENicE dE NaZarETH da coSTa
Matrícula:5941251/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Min alcides carneiro/ananindeua
Portaria Nº.: 6885/2021 de 04/08/2021
Nome:MariZETE MarTiNS da SilVa
Matrícula:57208226/1Período:17/08/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE oscarina Penalber/ananindeua
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Portaria Nº.: 6886/2021 de 04/08/2021
Nome:SoNia Maria cHaVES MariGliaNi
Matrícula:5941494/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE augusto Meira/belém
Portaria Nº.: 6887/2021 de 04/08/2021
Nome:BENEdiTa NaZarE GoNÇalVES coSTa
Matrícula:628611/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEf Santo afonso/Belém
Portaria Nº.: 6888/2021 de 04/08/2021
Nome:Maria do PErPETUo Socorro riBEiro aNTUNES doS SaNToS
Matrícula:57208895/1Período:15/08/21 a 28/09/21 Exercício:2019
Unidade:EE Barao do rio Branco/Belém
Portaria Nº.: 6889/2021 de 04/08/2021
Nome:dUaNNE ValENTE NEiVa GraNJa
Matrícula:5902053/1Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE Barão do rio Branco/Belém
Portaria Nº.: 6890/2021 de 04/08/2021
Nome: lEVi liMa MEirElES
Matrícula:57224215/1Período:23/08/21 a 21/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Maria araujo de figueiredo/ananindeua
Portaria Nº.: 6891/2021 de 04/08/2021
Nome:Maria lEoNor ViEira MElo
Matrícula:5312051/2Período:16/08/21 a 29/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Presid dutra/ananindeua
Portaria Nº.: 6892/2021 de 04/08/2021
Nome:aNa SilVia cardoSo dE PadUa
Matrícula:5941596/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof ana Teles/Benevides
Portaria Nº.: 6858/2021 de 04/08/2021
Nome:rEJaNE VarEla dE oliVEira
Matrícula:55588632/3Período:01/09/21 a 15/10/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Min alcides carneiro/ananindeua
Portaria Nº.: 6859/2021 de 04/08/2021
Nome:clEYSiaNE da SilVa fErrEira
Matrícula:5892297/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE americo Souza de oliveira/icoaraci
Portaria Nº.: 6860/2021 de 04/08/2021
Nome:Marco aNToNio MarTiNS dE oliVEira
Matrícula:57199123/2Período:06/09/21 a 20/10/21 Exercício:2020
Unidade:Escola Técnica Estadual Magalhães Barata/Belém
Portaria Nº.: 6861/2021 de 04/08/2021
Nome:EdNa Mara SilVa BriTo
Matrícula:5188989/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Manoel de Jesus Moraes/Belém
Portaria Nº.: 6862/2021 de 04/08/2021
Nome:fraNciSca do Socorro do carMo E SilVa
Matrícula:5914274/2Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:Escola Tecnica Estadual Magalhães Barata/Belém
Portaria Nº.: 6863/2021 de 04/08/2021
Nome:Maria dE NaZarE aMaral MEdEiroS
Matrícula:5907933/2Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE de Educação Tecn. anísio Teixeira/Belém
Portaria Nº.: 6864/2021 de 04/08/2021
Nome:Maria dE NaZarE liNS GoMES
Matrícula:761311/1Período:06/09/21 a 05/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE de Educação Tecn. anísio Teixeira/Belém
Portaria Nº.: 6865/2021 de 04/08/2021
Nome:KEllY SoarES Mafra
Matrícula:57226084/2Período:16/08/21 a 29/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Santo afonso/Belém
Portaria Nº.:6828/2021 de 04/08/2021
Nome:ElBi rodriGUES aZEVEdo
Matrícula:5942165-1 Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE Elaine ismaelino de freitas/ananindeua
Portaria Nº.:6829/2021 de 04/08/2021
Nome:Marco aNToNio rEiS liMa
Matrícula:5942036-1 Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2021
Unidade:EE d. alberto Galdencio ramos/ananindeua
Portaria Nº.:6830/2021 de 04/08/2021
Nome:MariaNa PiNTo cUNS
Matrícula:80845317-2 Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2020
Unidade:EE augusto Meira/Belem
Portaria Nº.:6831/2021 de 04/08/2021
Nome:aNdrEZa daS NEVES BriTo
Matrícula:5890914-1 Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2020
Unidade:EE amazonas de figueiredo/Belem
Portaria Nº.:6832/2021 de 04/08/2021
Nome:daiaNE GiSEllE coNcEiÇÃo diaS
Matrícula:5901146-1 Período:16/09 à 30/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEf associação crista do Bengui /icoaraci
Portaria Nº.:6833/2021 de 04/08/2021
Nome:Maria doS aNJoS PalHETa da lUZ
Matrícula:386448-1 Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEf associação crista do Bengui /icoaraci
Portaria Nº.:6834/2021 de 04/08/2021
Nome: laida KriSNY BorGES loPES
Matrícula:57190282-2 Período:15/08 à 28/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM inst. Bom Pastor/ananindeua

Portaria Nº.:6835/2021 de 04/08/2021
Nome:lidia cordEiro da rocHa
Matrícula:5560950-1 Período:01/09 à 15/10/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Manoel leite carneiro/Belem
Portaria Nº.:6836/2021 de 04/08/2021
Nome:lUciaNa GoMES doS SaNToS
Matrícula:57211714-1 Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Manoel leite carneiro/Belem
Portaria Nº.:6839/2021 de 04/08/2021
Nome:lEila BaTiSTa fErrEira
Matrícula:5941421-1 Período:16/08 à 14/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Manoel leite carneiro/Belem
Portaria Nº.:6838/2021 de 04/08/2021
Nome:odilEila do Socorro alVES E SilVa
Matrícula:5530482-3 Período:16/08 à 29/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEf Bira Barbosa/Belem
Portaria Nº.:6837/2021 de 04/08/2021
Nome:dENiSoN caSSio GoNÇalVES dE liMa
Matrícula:57208783-1 Período:16/08 à 29/09/21Exercício:2021
Unidade:EE augusto Montenegro/Belem
Portaria Nº.:6840/2021 de 04/08/2021
Nome:TWiGGY do Socorro PorTilHo doS SaNToS
Matrícula:5901895-1 Período:30/08 à 13/10/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM antonio carlos Gomes da costa /ananindeua
Portaria Nº.:6841/2021 de 04/08/2021
Nome:EliaNa loPES SoarES
Matrícula:57224381-2 Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEf Geny Gabriel amaral/icoaraci
Portaria Nº.:6842/2021 de 04/08/2021
Nome:alBa dE NaZarE oliVEira frEiTaS
Matrícula:5498023-1 Período:20/09 à 03/11/21Exercício:2021
Unidade:EEEf Geny Gabriel amaral /icoaraci
Portaria Nº.:6843/2021 de 04/08/2021
Nome:lUciaNa BorGES PiNHEiro
Matrícula:57212182-1 Período:25/09 à 24/10/21Exercício:2021
Unidade:EE domingos acatauassu Nunes/Belem
Portaria Nº.:6844/2021 de 04/08/2021
Nome:aNa raQUEl MESQUiTa PiNHEiro
Matrícula:5368391-3 Período:01/09 à 15/10/21Exercício:2021
Unidade:EE domingos a. Nunes/Belem
Portaria Nº.:6845/2021 de 04/08/2021
Nome:Maria ZENEidE oliVEira fariaS
Matrícula:57212463-1 Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2021
Unidade:EE Gal Gurjão/Belem
Portaria Nº.:6847/2021 de 04/08/2021
Nome:GEYSa caValcaNTE Gaia diaS
Matrícula:5891440-1 Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2020
Unidade:EE frei daniel/Belem
Portaria Nº.:6849/2021 de 04/08/2021
Nome:TErEZiNHa do Socorro rodriGUES da SilVa
Matrícula:55588237-3 Período:15/09 à 29/10/21Exercício:2021
Unidade:EE odete Marvao/icoaraci
Portaria Nº.:6850/2021 de 04/08/2021
Nome:Waldir da SilVa TaVarES
Matrícula:353124-1 Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM Barao de igarape Miri/Belem
Portaria Nº.:6851/2021 de 04/08/2021
Nome:MYlENa MicHElE MENEZES dE liMa
Matrícula:57217450-1 Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2020
Unidade:EEEfM Barao de igarape Miri/Belem
Portaria Nº.:6853/2021 de 04/08/2021
Nome:aNa criSTiNa ParaENSE ESPiriTo SaNTo
Matrícula:5901518-1 Período:01/09 à 15/10/21Exercício:2021
Unidade:EE ingles de Souza/Mosqueiro
Portaria Nº.:6854/2021 de 04/08/2021
Nome:KEila cilENE TriNdadE da coSTa SEiXaS
Matrícula:57227584-2 Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2021
Unidade:EE dr. antonio Teixeira Gueiros/ananindeua
Portaria Nº.:6855/2021 de 04/08/2021
Nome:rEGiNaldo GoMES da SilVa
Matrícula:5791359-2 Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2021
Unidade:EE antonio Gondim lins/ananindeua
Portaria Nº.:6857/2021 de 04/08/2021
Nome:iVaNEidE MarTiNS da crUZ
Matrícula:3242293-3 Período:01/09 à 15/10/21Exercício:2021
Unidade:colegio Est isabel amazonas/ananindeua
Portaria Nº.:6856/2021 de 04/08/2021
Nome:BENEdiTa dE JESUS MacHado loUZada
Matrícula:5891488-1 Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM inst Bom Pastor /ananindeua
torNar seM eFeito
Portaria Nº.: 4877/2021 de 03/08/2021
Tornar sem efeito a PORTARIA Nº 7693/2019 de 31/07/2019, que retificou 
na Portaria col. nº 285/1991 de 08/03/1991, de admissão, em relação ao 
nome da servidora ilMa coNcEiÇÃo loPES dE aNdradE, matricula nº 
6303226/018, para exercer a função de Professor para Escrevente dati-
lografo, na E. Deputado R.R. de Souza/Tucurui, para fins de regularização 
funcional.

Protocolo: 689054
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

rescisÃo coNtratUaL
Processo eletrônico nº 2021/827034
Portaria N° 1412/21, de 03 de agosto de 2021.
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) faBrÍcio GalVÃo ValENTE, id. funcio-
nal nº 7565567/2, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo a, lotado(a) no(a) 
caMPUS dE SaNTarÉM, a contar de 01.08.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 688776
LiceNÇa PaterNidade
Processo eletrônico nº º 2021/839181
Portaria N° 1437/21, 03 de agosto de 2021.
coNcEdEr ao servidor fErNaNdo ricardo BarrETo dE oliVEira, id. 
funcional nº 57216419/ 1, cargo de aUXiliar dE laBoraTÓrio, lotado 
no coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 10(dez) dias de 
licença Paternidade, no período de 28.07.2021 a 06.08.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 688774

.

.

adMissÃo de serVidor
.

adMissÃo de serVidor
tipo: temporário
ato: contrato nº 25/2021
Vigência: 01.08.2021 a 31.07.2022
Nome do servidor: MaicoN dE araUJo NoGUEira
função: Professor Substituto - 40H
lotação: campus de iV / dENH
Protocolo de autorizo: 2020/30874
ordenador: clay anderson Nunes chagas
Tipo: Temporário
ato: contrato nº 24/2021
Vigência: 01.08.2021 a 31.07.2022
Nome do servidor: TiaGo HENriQUE rodriGUES SiEBErT
função: Professor Substituto - 40H
lotação: campus de Santarém / dMcf
Protocolo de autorizo: 2020/30874
ordenador: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 688624
.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Processo eletrônico nº 2021/824600
Portaria N° 1404/21, de 02 de agosto de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria iSaBEla faciola PESSoa, id. fun-
cional nº 5057965/2, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) no(a) 
dEParTaMENTo dE MaTEMáTica ESTaTÍSTica E iNforMáTica, 60(ses-
senta) dias de licença Prêmio, no período de 03.09.2021 a 01.11.2021, 
referente ao triênio abaixo;
01.04.2010 a 31.03.2013 = 60 (sessenta) dias;
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2019/385430
Portaria N° 1420/21, de 03 de agosto de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria da lUZ PaNToJa QUarESMa, id. 
funcional nº 5099129/ 1,cargo de aUXiliar dE SErViÇo c, lotado(a) 
no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS V, 60(Sessenta) 
dias de licença Prêmio, referente ao triênios de 11.09.2007 a 10.09.2010 
no período de 02.08.2021 a 30.09.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2021/775698
Portaria N° 1426/21, de 03 de agosto de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) HEriToN WENcESlaU doS aNJoS SaNToS 
MENdES, id. funcional nº 57205833/ 1,cargo de TÉcNico EM GESTÃo 
cUlTUral, lotado(a) no(a) caMPUS dE caSTaNHal, 60(Sessenta) dias 
de licença Prêmio, referente ao triênios de 08.10.2014 a 07.10.2017 no 
período de 01.12.2021 a 29.01.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2021/686445
Portaria N° 1429/21, de 03 de agosto de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria daS GracaS carValHo alMEida, 
id. funcional nº 81922/ 2,cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) 
no(a) dEParTaMENTo dE PaToloGia, 120(cento e vinte) dias de licença 
Prêmio, no período de 16.08.2021 a 13.12.2021. referente ao triênios.
12.02.1996 a 11.02.1999 - (60 dias).
12.02.1999 a 11.02.2002 - (60 dias)
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Processo eletrônico nº 2021/609323
Portaria N° 1430/21, de 03 de agosto de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) MaUro MarcElo fUrTado rEal, id. fun-
cional nº 5205115/ 2,cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) no(a) 
dEParTaMENTo dE SaÚdE coMUNiTária, 60(Sessenta) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênios de 21.03.2014 a 20.03.2017 no período de 
02.08.2021 a 30.09.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2021/647709
Portaria N° 1433/21, de 03 de agosto de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) SaNdro GoNÇalVES loPES, id. funcional 
nº 54195794/ 2,cargo de aUXiliar dE laBoraTÓrio, lotado(a) no(a) 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 60(Sessenta) dias de 
licença Prêmio, referente ao triênios de 20.01.2009 a 19.01.2012 no perí-
odo de 16.06.2021 a 14.08.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 688772
.

coNtrato
.

coNtrato
Pae Nº 2021/350454 – UePa
Nº do coNTraTo/EXErcÍcio:019/2021 – UEPa
claSSificaÇÃo: outros
OBJETO: prestação de serviços, pela CONTRATADA, de publicação no Diário Oficial 
da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) CONTRATANTE.
Valor ESTiMado GloBal: r$ 15.000,00 (Quinze mil reais). o valor do centí-
metro por coluna corresponde a r$ 33,04 (trinta e três reais e quatro centavos),
daTa dE aSSiNaTUra: 05/08/2021
iNÍcio da ViGÊNcia: 05/08/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia:05/08/2022
foro: BElÉM/Pa
liciTaÇÃo
Nº/EXErcÍcio:06/2021-UEPa
ModalidadE:inexigibilidade
orÇaMENTo
funcional Programática – 74201.12.364.1506.8870
Elemento de despesa – 339039
fonte – 0102
rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ Nº: º 04.196.645/0001-00,
EMPrESa: iMPrENSa NacioNal
LOGRADOURO:Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 6, Lote 800,
cidadE: Brasilia
Uf: df
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 688863
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
Pae Nº 2021/ 616222–UePa
Processo originário n. 2017/52693–UEPa
Nº do coNTraTo/EXErcÍcio:026/2017-UEPa
Nº TErMo: 4
claSSificaÇÃo: oUTroS
daTa dE aSSiNaTUra: 05.08.2021
JUSTificaTiVa: Prorrogação de vigência do contrato n. 026/2017
Valordo TErMo: xxxxxx.
iNÍcio da ViGÊNcia:16/08/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 15/08/2022
foro: BElÉM/Pa
doTaÇÃo orÇaMENTária
• Funcional Programática: 74201 12 364 1506 8868
• Elemento de Despesa: 339036
• Fonte do Recurso: 0102
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
NoME: adENilToN PaNToJa BraGa
loGradoUro: avenida Marechal castelo Branco, 126
Bairro: centro
cEP:68450-000
cidadE: Moju
Uf: Pa
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 688872
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.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N°1452/21, de 05 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: para participar de visita técnica.
oriGEM: redenção/Pa
dESTiNo: Parauapebas/Pa
NoME do SErVidor: rENaTo fErrEira carr
carGo: Professor assistente
id. fUNcioNal: 5719100/ 2
daTa iNÍcio: 06.08.2021
daTa TÉrMiNo: 07.08.2021
QUaNTidadE:1,5 (uma e meia)diárias
Portaria N°1453/21, de 05 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: para participar da aula inaugural.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Parauapebas/Pa
NoME do SErVidor: Maria cÉlia BarroS VirGoliNo PiNTo
carGo: Professor assistente
id. fUNcioNal: 5255368/ 2
daTa iNÍcio: 06.08.2021
daTa TÉrMiNo: 07.08.2021
QUaNTidadE:1,5 (uma e meia)diárias
Portaria N°1454/21, de 05 de agosto de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: para participar da aula inaugural.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Parauapebas/Pa
NoME do SErVidor: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
Na fUNÇÃo: reitor
id. fUNcioNal: 55590110/3
daTa iNÍcio: 06.08.2021
daTa TÉrMiNo: 07.08.2021
QUaNTidadE:1,5 (uma e meia)diárias
cPf: 426.012.582-68
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 688926
..

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

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 629/2021 - 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: 2021/562024
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 16/11/2010 a 15/11/2013, para 
a servidora, aMaNda Maria dE liMa SiMÕES, Matrícula nº. 54188121/1, 
carGo:
Enfermeira, lotada 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
Portaria Nº 639/2021 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
ProcESSo: 2021/829468
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 02/09/2021 a
01/10/2021, correspondente ao triênio de 02/01/1991 a 01/01/1994, 
para o servidor, MiGUEl do Socorro BraBo BarrETo, Matrícula nº 
3212068/1, carGo: auxiliar de Serviços Gerais, lotado na SEaSTEr.
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: 688773

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 640/2020 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
de acordo com o PaE 2021/815792
rESolVE:
coNcEdEr, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade no período 
de 22/07/2021 a 18/01/2022 a servidora MiriaN KEllY MiraNda daMiao 
PiNHEiro, matrícula nº 5896113/ 1, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão de assistência Social, lotada na caiSaN/SEaSTEr.
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. 5945803/1

Protocolo: 688775

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 653/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/827551
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 500.00(QUiNHENToS 
rEaiS), em favor do (a) servidor (a), alEX fErNaNdo SoarES dE SoUZa 
, aSSiST.adMiNiSTraTiVo .matricula nº 1952617 .o recurso será destina-
do a atender às despesas eventuais de pequeno vulto e pronto pagamento.
43101- 08.244.1505.8863 0101006357/0101 234.191
dESPESa: 339033 r$ 500,00
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 
04 agosto de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 659/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/831654
rESolVE:
coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ 400,00 (QUaTrocENToS 
rEaiS), em favor do (a) servidor (a), JoÃo PaUlo carNEiro THUrY, 
MaT.54195798/1 ,SocioloGo para atender despesas Solicitação de su-
primento de fundo, com objetivo de realizar apoio Tecnico a conferencia 
municipal.
87.101. 08.422.1505,8402 f 0107 253.896
dESPESa: : 3390 33 r$ 400,00
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 
05 de agosto de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 688777
.

diÁria
.

Portaria Nº 656/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/800266
rESolVE:
autorizar o pagamento de 01 E ½ ( UMa E meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
dioNE Maria caValcaNTE dE MaToS,5055180/4,TÉcNico EM GESTÃo
PÚBlica,SilVia rEiS da SilVa,5921067/3,coordENador,clElia SaN-
ToS da coSTa,3225046/1,aGENTE adMiNiSTraTiVo que se deslocarão 
para o município de BENEVidES no período de 05 à 06/08/2021.coM oB-
JETiVo de realizar cadastro renovação e Emissão de carteira Nacional do 
artesão e Palestra sobre Empreendedorismo feminino. cUJo MoToriSTa 
QUE rEaliZará o dESlocaMENTo roBSoN JoSÉ do ESPiriTo SaNTo 
SAGICA Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.334.1504.8951 f: 0101006357 266.735 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
05 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
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Portaria Nº 642/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/810091
rESolVE:
autorizar o pagamento de 4 E ½ ( QUaTro E meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
Silvia reis da Silva, matrícula nº 5921067/3, dione Maria cavalcante de 
Matos, matrícula nº 5055180/4, e clélia Santos da costa, matrícula nº 
3225046/1, QUE irÃo SE dESlocar Para o MUNiciPio dE aBEaTETUBa, 
período de 09 e 13.08.2021, com o objetivo de “realizar cadastro, reno-
vação e emissão de carteira Nacional do artesão; Palestra sobre a Base 
Conceitual do Artesanato Brasileiro; Oficinas sobre Atendimento ao Clien-
te, Gestão de Negócios, Precificação e Vitrinismo; e Cadastro de Empreen-
dedor,cUJo MoToriSTa raiMUNdo alEXaNdrE corrEa doS SaNToS, 
MaT. 35076/1, rEaliZará o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.334.1504.8951 0101006357 266.735 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 643/2021 – 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 2021/818916
rESolVE:
autorizar o pagamento de 7 E ½ (SETE E meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
aNa caroliNa BiTTENcoUrT caVallEiro dE MacÊdo, MaT. 8094304,aS-
SiT.adMiNiSTraTiVo, rEaliZará ViaGEM Para o MUNiciPio dE BrE-
VES No PEriodo dE 28/08/2021 a 04/09/2021, coM oBJETiVo dE ca-
PaciTaÇÃo doS TraBalHadorES do SUaS,SiNaSE E SiSaN.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8399 0339006699 234.094 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 644/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/827291
rESolVE:
autorizar o pagamento de 7 E ½ (SETE E meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
aNdrEa liSBoa da SilVa, MaT.946600 E olGa Maria caValcaNTE lo-
BaTo, MaT.3217370, QUE irÃo ViaJa Para oS MUNiciPioS dE TUcU-
rUi, NoVo rEParTiMENTo, PacaJa E aNaPU, No PErido dE dE 14 a 
21/08/2021, coM oBJETiVo dE caPaciTaSUaS( aPrESENTar o ProGra-
Ma caPaciTaSUaS 2021).
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8399 0107006357 234.094 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 645/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/827393
rESolVE:
autorizar o pagamento de 4 E ½ (QUaTro E meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
MarcEliNa PiNTo SaNToS cPf: 283.101.282-15 e para servidora JU-
cilEidE EMaNUEllE PErEira dE BriTo cPf: 691.528.292-00, se deslo-
carão no trecho Belém/altamira/Brasil Novo/altamira/Belém/Pa no período 
de 15 a 19 de agosto de 2021 para realizar apoio Técnico a conferência 
Municipal de Brasil Novo/Pa.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8402 0139002241 253.896 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 647/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/828242
rESolVE:
autorizar o pagamento de 3 E ½ (TrES E meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
BENEdiTo PiMENTEl JÚNior cPf: 683.369.262-91 e MaNoEl GUalBErTo 
SilVa JUNior cPf: 247.353.532-91, os referidos servidores se deslocarão 
no trecho Belém/Tomé-açú/Belém/Pa no período de 18 a 21 de agosto de 
2021 para realizar apoio Técnico a conferência Municipal de Tomé-açú/Pa
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8402 0139002241 253.896 3390 14/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 660/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/841939
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 E ½ (QUaTro e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
MarcElo MoraES NEVES,54190386/1,aGENTE adMiNiSTraTiVo o qual 
se deslocará para cachoeira do Piria,Santa luzia do Para,capanema e Bo-
nito /Pa, no Período de 16 a 20/07/2021, com objetivo de realizar a atua-
lização Cadastral dos Beneficiários do Beneficio Estadual para Pessoas Aco-
metidas pela Hanseníase visando sua inclusão no cadastro Único.roBSoN 
JoSÉ do ESPiriTo SaNToS SaGica,54193697/1,MoToriSTa conduzir 
veiculo com servidor da drccP/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
87.101- 08.244.1505.8899 0139002241 233.893 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
05 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 649/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/842032
rESolVE:
autorizar o pagamento dE ½ ( meia) diárias Para cada SErVidor ciTa-
do aBaiXo:
servidora dulcileia ferreira abreu- matricula 3203093-1 , que se deslocara 
para o municipio de ananindeua no dia 18/08/2021, coM oBJETiVo dE 
aPoio ao BUSca aTiVa.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8899 01039002241 261.646 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 646/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/828226
rESolVE:
autorizar o pagamento de 2 E ½ (dUaS E meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Erica VEiGa dE SoUZa cPf: 002.865.362-93, a referida conselheira se 
deslocará no trecho Tucuru´/Jacundá/Tucuruí/Pa no período de 18 a 20 
de agosto de 2021 para realizar apoio Técnico a conferência Municipal de 
Jacundá/PA Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8402 0139002241 253.896 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 648/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/836634
rESolVE:
autorizar o pagamento de 3 E ½ (TrES E meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
diretor Nazareno de Souza Santos, matrícula nº 5953987/1, para viagem 
no período de 16 a 19.08.2021, de Belém/Pa a Tomé-açu/Pa e São domin-
gos do Capim/PA, com o objetivo de participar da certificação de cursos 
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de qualificação social e profissional do PQSP/PA executados pelo instituto 
Vitória régia, por meio do contrato nº 32/2019 – SEaSTEr
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8948 0101006357 266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 650/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/802547
rESolVE:
autorizar o pagamento dE 2 ½ ( dUaS E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
Sarah ferreira Mendes, Gerente, Matrícula: 5958317/1, cPf: 033.873.612-
38 a qual se deslocará ao município de Baião/Pa no período de 09/08 a 
11/08/2021, com objetivo de promover a inclusão sócioprodutiva das fa-
mílias em situação de vulnerabilidade social.,
cUJo MoToriSTa Waldir dUarTE NoGUEira, MaT. 5907264 rEaliZara 
o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.8397 0101006357 247.170 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 651/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/804101
rESolVE:
autorizar o pagamento dE 4 ½ ( QUaTro E meia) diárias Para cada
SErVidor ciTado aBaiXo:
diretor Nazareno de Souza Santos, matrícula nº 5953987/1, e para o servidor 
francisco de assis rodrigues Pacheco, matrícula nº 55589512, para viagem 
no período de 09 a 13.08.2021, de Belém/Pa a Parauapebas/Pa e Marabá/Pa, 
com o objetivo de “participar da certificação de cursos de qualificação social e 
profissional do PQSP/PA executados pela Amazônica, por meio do Contrato nº 
35/2019 – SEaSTEr, e da aula inaugural dos cursos a serem executados pela 
Excelência, por meio do contrato nº 36/2020 – SEaSTEr”
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8948 0101006357 266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 652/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/827551
rESolVE:
autorizar o pagamento dE 4 ½ ( QUaTro E meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
alex fernando Soares Souza ,matrícula 1952617/1, o qual se deslocará 
para o município de chaves, no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, com 
o objetivo de auxiliar em visita técnica para a elaboração de relatório de 
vistoria referente à obra de construção do craS do município de chaves.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.8863 0101006357/0101 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 654/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/827909
rESolVE:
autorizar o pagamento dE 4 ½ ( QUaTro E meia) diárias Para cada
SErVidor ciTado aBaiXo:
GlEidSoN alVES PaNToJa cPf: 836.252.322-00, o referido conselheiro 
se deslocará no trecho Belém/Marabá/água azul do Norte/Xinguara/Mara-
bá/Belém/Pa no período de 17 a 21 de agosto de 2021 para realizar apoio 
Técnico a conferência Municipal de água azul do Norte e Xinguara/Pa.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8402 0139002241 253.896 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 655/2021 – 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 2021/836743
rESolVE:
autorizar o pagamento dE 2 ½ ( dUaS E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
ESMEriNo NEri BaTiSTa filHo,SEcrETario adJUNTo dE TraBalHo 
EMPrEGo E rENda,599620/1,MaYra HElENa GaliZa loPES aZEVEdo, 
947.411.902 – 34 colaBorador EVENTUal que se deslocaram ao mu-
nicípio de ViZEU E caPaNEMa No PEriodo dE 04 a 06/08/2021, coM 
oBJETiVo dE iNTErMEdiaÇÃo dE Mao dE oBra No rEfErido MUNici-
Pio, cUJo MoToriSTa MaNoEl JoaQUiM MaUS fErrEira, MaT. 5938894 
rEaliZara o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8946 0101006357/0101 266.721 3390 14/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 688769
.

FÉrias
.

Portaria N°641 /2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste 
órgão, conforme escala abaixo:

Matrícula Nome Período de Gozo Exercício
5949417/1 adria Marina albarado da Silva 01/09 a 30/09/2021 2020/2020
5956579/1 alessandra Nascimento rocha 01/09 a 30/09/2021 2020/2020
5902556/1 alessandro Melo Batista 01/09 a 30/09/2021 2019/2020
5895919/2 alinde de oliveira Pinto 01/09 a 30/09/2021 2020/2021
57176194/1 andréa cristina de oliveira Brito 08/09 a 07/10/2021 2019/2020
3223132/1 antônio carlos rodrigues de oliveira 02/09 a 01/10/2021 2020/2021
5907245/1 arielma ribeiro Barros Saldanha 01/09 a 30/09/2021 2020/2021
3214834/1 Benedita cordovio lima 01/09 a 30/09/2021 2020/2021
3223159/1 Benedito Elias Neves dos Santos 01/09 a 30/09/2021 2020/2021
3199517/1 carmen Suely Pinheiro de oliveira 22/09 a 21/10/2021 2019/2020
3214761/1 carlyle de Barros Peixoto 13/09 a 12/10/2021 2020/2021
5907277/1 claudemir Sinval Padilha Teixeira 08/09 a 07/10/2021 2020/2021
5895692/2 daniele arede coelho 01/09 a 30/09/2021 2019/2020
54188971/1 davi dos anjos leal 08/09 a 07/10/2021 2020/2021
3194949/1 Maria doralice do Vale ferreira 06/09 a 05/10/2021 2020/2021
57188251/1 Edna Barbosa 01/09 a 30/09/2021 2019/2020
3204910/1 Elizabeth feio Bolhosa 08/08 a 06/09/2021 2019/2020
3255808/1 Eugênio Nunes Tavares 30/09 a 29/10/2021 2020/2021
3215326/1 fátima Maria Picanço rodrigues 08/09 a 07/10/2021 2019/2020
3224635/1 francisco reis ferreira 20/09 a 19/10/2021 2020/2021
54195918/1 Geyse araújo da silva Santos 01/09 a 30/09/2021 2020/2021
5948074/1 Giselle cristine rodrigues dos Santos 08/09 a 07/10/2021 2020/2021
3219135/1 imar dos Santos rodrigues 13/09 a 12/10/2021 2020/2021
54192691/1 João Miguel Baptista Guerreiro 01/09 a 30/09/2021 2020/2021
3193128/1 José luiz Moraes Gomes 01/09 a 30/09/2021 2020/2021
54190344/1 Juciane lima do Nascimento Melo 13/09 a 12/10/2021 2020/2021
5907248/1 leila Belém Pinheiro 15/09 a 14/10/2021 2020/2021
57193833/1 Kleber das Neves Trindade 15/09 a 14/10/2021 2020/2021
54190339/1 liane Maria Machado Melo 13/09 a 12/10/2021 2020/2021
57189686/2 lorena Salgado Sodré Gatti 01/09 a 30/09/2021 2020/2021
5854458/2 luciana celly Mota Martins 01/09 a 30/09/2021 2020/2021
5895774/2 lucianne do Socorro Nascimento araújo 08/09 a 07/10/2021 2020/2021
5763720/2 luciane repolho Vieira 15/09 a 14/10/2021 2020/2021
5896116/1 luiz cláudio Souza da Silva 13/09 a 12/10/2021 2020/2021
5938824/1 luis carlos dos Santos da Silva 01/09 a 30/09/2021 2020/2021
5938895/1 Marcos flávio do rosário ribeiro 08/09 a 07/10/2021 2020/2021
3220591/1 Maria das Graças oliviera costa 01/09 a 30/09/2021 2020/2021
57228387/1 Maria do Perpetuo Socrro leão cunha lopes 01/09 a 30/09/2021 2019/2020
57196308/1 Maria do Socorro dos Santos da Silva 13/09 a 12/10/2021 2020/2021
5116309/1 Maria do Socorro Menezes de almeida 13/09 a 12/10/2021 2020/2021
3198022/1 Maria luciula Martins Valente 01/09 a 30/09/2021 2020/2021

3194175/1 Maria rosa Martins Santos 16/09 a 15/10/2021 2020/2021



112  diário oficial Nº 34.661 Sexta-feira, 06 DE AGOSTO DE 2021

5938962/1 Mariza Manuela Tenório 01/09 a 30/09/2021 2020/2021
54190505/1 Mônica costa Barata 08/09 a 07/10/2021 2020/2021
3195724/1 Nelson Jonas Marques lobato 06/09 a 05/10/2021 2020/2021
5558859/2 Nilza Maria rodrigues ferreira 02/09 a 01/10/2021 2019/2020
5558859/3 Nilza Maria rodrigues ferreira 02/09 a 01/10/2021 2019/2020
54190378/1 osvaldo de andrade lopes filho 08/09 a 07/10/2021 2020/2021
3193900/1 Paulo roberto da silva Soeiro 03/09 a 02/10/2021 2019/2020
3255670/1 raimundo Benedito Gomes 01/09 a 30/09/2021 2020/2021
5946866/1 raoni raiol Torres 01/09 a 30/09/2021 2020/2021
3239721/1 regina Maura oliviera conor 13/09 a 12/10/2021 2020/2021
5085144/1 roberto carvalho de Miranda 08/09 a 07/10/2021 2020/2021
3212890/1 rosa Helena Bastos da cunha Mendes 06/09 a 05/10/2021 2020/2021
5906579/1 ruth célia rodrigues Moreira 15/09 a 14/10/2021 2020/2021
54190836/2 Simone Maria Thiers conde 15/09 a 14/10/2021 2018/2019
5431530/2 Socorro de Maria lopes ferreira 08/09 a 07/10/2021 2020/2021
57211597/3 Ulisses alves rosa 08/09 a 07/10/2021 2020/2021
3225755/1 Valdemir Soares da silva 01/09 a 30/09/2021 2020/2021

800115676/1 Vinicius amaral duarte da costa 01/09 a 30/09/2021 2020/2021
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
04 de agosto de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Matricula - 5945555/ 1

Protocolo: 688898
..

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 658/seaster, 05 de aGosto de 2021
institui o Núcleo Estadual de Educação Permanente do Sistema Único de 
assistência Social (NEEP/SUaS) o Secretário de Estado de assistência So-
cial, Trabalho, Emprego e renda, no uso de suas atribuições legais; e
considerando a resolução cNaS N° 4, de 13 de Março de 2013 que institui 
a Política Nacional de Educação Permanente do Sistema Único de assistên-
cia Social – PNEP/SUaS, que tem por objetivo institucionalizar, no âmbito do 
SUaS, a perspectiva político-pedagógica e a cultura da Educação Permanente, 
estabelecendo suas diretrizes e princípios e definindo os meios, mecanismos, 
instrumentos e arranjos institucionais necessários à sua operacionalização e 
efetivação; considerando o GUia dE oriENTaÇÕES TÉcNicaS Para coNS-
TiTUiÇÃo dE NÚclEoS dE EdUcaÇÃo PErMaNENTE do SUaS NoS ESTa-
DOS E NO DISTRITO FEDERAL – Maio/2014 – MDS, que define o referido nú-
cleo como parte da configuração organizacional necessária à implementação 
da PNEP/SUaS, consoante resolução cNaS n° 004, de 2013; 
considerando que os Núcleos de Educação Permanente são instâncias de con-
sulta e assessoramento dos órgãos gestores do SUaS nas esferas federal, es-
tadual, distrital e municipal de governo no que diz respeito à implementação 
da educação permanente em suas respectivas jurisdições, constituindo-se em 
locus privilegiado de participação e cooperação institucionalizada, envolvendo 
gestores, trabalhadores, usuários e beneficiários do SUAS, conselheiros de as-
sistência social, e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nas atividades 
e decisões relativas à implementação da política de educação permanente;
rESolVE:
art. 1° instituir o Núcleo Estadual de Educação Permanente do SUaS/Pa, 
que será coordenado pela Secretaria de Estado de assistência Social, Tra-
balho, Emprego e renda- SEaSTEr/Pa, órgão de gestão do SUaS e que 
tem a atribuição de definir e convocar as reuniões do mesmo.
art. 2° o Núcleo de Educação Permanente do SUaS/Pa é instância colegia-
da de natureza consultiva, e terá as seguintes atribuições:
i – apreciar e formular propostas relativas à gestão e implementação da 
PNEP/SUaS no âmbito estadual;
ii – contribuir na elaboração do Plano Estadual de Educação Permanente, com 
vistas a sua aprovação pelo conselho Estadual de assistência Social – cEaS;
iii – Estabelecer relações cooperativas com o Núcleo Nacional de Educação
Permanente do SUaS (NUEP/SUaS) e com outros núcleos instituídos em 
âmbito estadual, contribuindo para a unidade nacional e estadual no pro-
cesso de implementação da PNEP/SUaS;
iV – apoiar, acompanhar e avaliar o processo de implementação da PNEP/
SUaS no âmbito estadual;
V – coordenar, em âmbito estadual, as ações relativas à implantação do 
modelo ascendente de diagnóstico de necessidades e de planejamento das 
atividades de formação e capacitação;
Vi – Validar metodologias, processos de trabalho, estratégias de gestão e 
de controle social e outras práticas ou ações que, pelo seu caráter inovador 
ou pela capacidade que tenham demonstrado de promover melhorias na 
qualidade da gestão, da oferta dos serviços, benefícios e transferência de 
renda ou no exercício do controle social, recomendando ao órgão gestor do 
SUAS a sua certificação, socialização e disseminação;
VII – Disseminar informações e conhecimentos relacionados à qualificação 
e formação no âmbito do Suas.
art. 3° o Núcleo Estadual de Educação Permanente do SUaS/Pa terá a 
seguinte composição:
i – 05 (cinco) representantes da Secretaria de Estado de assistência So-
cial, Trabalho, Emprego e renda – SEaSTEr, indicados pelo Titular do Ór-
gão, incluindo o coordenador.
ii – 01 (um) representante do segmento dos Trabalhadores do SUaS, a ser 
indicado pelo cEaS/Pa;

III – 01 (um) representante do segmento de Usuários/beneficiários do 
SUaS, a ser indicado pelo cEaS/Pa;
iV – 01 (um) representante do segmento de Entidades e organizações da 
assistência Social, a ser indicado pelo cEaS/Pa;
V – 01 (um) representante do colegiado Estadual de Gestores Municipais 
de assistência Social/coEGEMaS/Pa;
Vi – 01 (um) representante das instituições de ensino, pesquisa e exten-
são, localizadas no Estado do Pará;
§ 1º cada membro do Núcleo Estadual de Educação Permanente do Siste-
ma Único de assistência Social terá um suplente, que o substituirá em suas 
ausências e impedimentos.
§ 2º os membros do Núcleo Estadual de Educação Permanente do Sistema 
Único de assistência Social e seus respectivos suplentes serão designados 
pelo Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e ren-
da, através de PorTaria.
§ 3º o coordenador do Núcleo Estadual de Educação Permanente será 
indicado pelo Secretário Estadual de assistência Social, Trabalho, Emprego 
e renda, dentre os servidores indicados, conforme o inciso i do art. 3º, 
através de PorTaria.
art.4º o Núcleo Estadual de Educação Permanente do Sistema Único de 
assistência Social se reunirá em caráter ordinário anualmente e em caráter 
extraordinário sempre que convocado pelo seu coordenador.
§ 1º o quórum de reunião do Núcleo Estadual de Educação Permanente do 
Sistema Único de assistência Social é de maioria absoluta e o quórum de 
aprovação é de maioria simples.
§ 2º além do voto ordinário, o coordenador do Núcleo Estadual de Edu-
cação Permanente do Sistema Único de assistência Social terá o voto de 
qualidade em caso de empate.
§ 3º as reuniões do Núcleo Estadual de Educação Permanente do Sistema 
Único de assistência Social poderão ser realizadas presencialmente ou por 
meio de videoconferência.
art. 5º o coordenador do Núcleo Estadual de Educação Permanente do 
Sistema Único de assistência Social indicará o Secretário Executivo dentre 
os servidores do quadro da Secretaria de Estado de assistência Social, 
Trabalho, Emprego e renda – SEaSTEr/Pa.
art. 6º a participação no Núcleo Estadual de Educação Permanente do 
Sistema Único de assistência Social será considerada prestação de serviço 
público relevante, não remunerada.
art. 7° revoga-se a PorTaria nº. 1.200/SEaS, de 09 de julho de 2014.
art. 8º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém (Pa), 05 de aGoSTo de 2021
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariN
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 688742
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 25/2021-GecoN de 04 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 despacho da daf constante no protocolo n° 2021/397485, 
de 04/08/2021;
r E S o l V E:
 i - dESiGNar a servidora adriaNa do NaSciMENTo fraNco, matrícula 
54195782/ 1 para atuar como fiscal do contrato administrativo nº 24/2021, 
firmado com a empresa LIMPAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, a contar 
de 04 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: 688885
.

FÉrias
.

PORTARIA Nº535-GP/GEMPS de 22 de julho de 2021
interromper,por necessidade de trabalho,como preconiza o art.74 §2º 
da lei 5810/94-rJU,o gozo de férias do servidor aNdrE lUiZ aMaral 
BriTo,matrícula: 5947246/1,concedida através da PorTaria n°346/2021 
publicada no doE N°34606 de 09/06/2021,a contar de 08/07/2021,dessa 
forma ficando pendente 23 (vinte e três dias).
Portaria N°571/21-GP/GrH de 04 de agosto 2021
conceder 30(trinta)dias de férias regulamentares ao servidor afoNSo 
aUriNo coNcEicao araUJo,matrícula:3253198/1,lotação:GrH,corres-
pondente ao período aquisitivo 26/06/2018 à 25/06/2019,para serem go-
zadas no período de 02/08/2021 á 31/08/2021.
Portaria N°569/2021-GP/GrH de 04 de agosto 2021
EXclUir da PorTaria nº346/2021 publicada no doE 34606 de 
09/06/2021,o servidor abaixo relacionado,por motivo de trabalho não 
haver usufruído o referido gozo.
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NoME aQUiSiTiVo  iNicio fiM
JEaNcErico NEri laMEira 20/21 01/07/2021 30/07/2021

Portaria N°570/2021 de 04 de agosto 2021
coNcEdEr 30(trinta)dias de férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados: 

ProcESSo NoME P.aQUiS GoZo dE fÉriaS
2021/815225 Ewerton lobato de Souza 20/21 04/08/2021 a 02/09/2021
2021/740509 Helena lucia rosário de Macedo 20/21 16/08/2021 a 14/09/2021

PORTARIA N°536/2021-GP/GEMPS de 14 de julho 2021
TraNSfErir gozo de férias regulamentares dos servidores abaixo relacionados: 

ProcESSo NoME TraNSfErENcia PorTaria Nº doE

2021/760343 Edelvira otavia coelho de carvalho
de: 04/08/2021 a 02/09/2021

474/21 34630 de 
07/07/2021Para: 04/10/2021 a 02/11/2021

ordenador responsável:luiz celso da Silva.
Protocolo: 688685

..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

errata
.

errata da resolução nº 009, de 18 de maio de 2021, publicada no 
DOE nº 34.640, de 15 de julho de 2021.
onde se lê:“art. 8º”
Leia-se: “art. 7º”
onde se lê:“art. 9º”
Leia-se: “art. 8º”
onde se lê:“art. 10.”
Leia-se:“art. 9º”
onde se lê:“art. 11”
Leia-se:“art.10.”
onde se lê:”art. 12”
Leia-se:“art.11.”
onde se lê:“art. 13”
Leia-se:“art. 12.”
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia

Protocolo: 689045
errata da resolução nº 010, de 21 de maio de 2021, publicada no 
doe nº 34.659, de 05 de agosto de 2021.
onde se lê: “agosto de 2027 a julho de 2028”
Leia-se: “agosto de 2026 a julho de 2027”
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia

Protocolo: 689070
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria n° 068/2021–GGa/ sedeMe Belém, 05 de agosto de 2021
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias 
do servidor aldENor SaNTaNa PEGado NETTo, identidade funcional 
nº 5913756/3, cargo coordenador, concedido através da PorTaria nº 
042/2021 – GGa/SEdEME, de 07/07/2021, publicada no doE nº 34.631, de 
08/07/2021, a partir de 05/08/2021, permanecendo saldo remanescente a 
ser gozado em momento oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 688719
..

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado da LicitaÇÃo – PreGao eLetrÔNico N° 03/2021
a companhia de Gás do Pará, através de sua diretora Presidente, torna 
público aos interessados o resultado do certame em epígrafe, cujo objeto 
é “contratação de empresa especializada em fornecimento de tubos de aço 
carbono aPi 5l GraU B, schedule 40, com revestimento anticorrosivo em 
polietileno extrudado, tripla camada, para serem aplicados na construção 
e montagem do ramal de distribuição Barcarena/Pa, conforme condições 
e especificações do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do edital”. Licitante 
vencedora dos itens 01 e 02: apolo Tubulars S/a, no valor global de r$ 
681.978,00 (seiscentos e oitenta e um mil, novecentos e setenta e oito 
reais) para o item 01 e r$ 325.053,60 (trezentos e vinte e cinco mil, cin-
quenta e três reais e sessenta centavos) para o item 02. o item 03 restou 
fracassado. informações em www.gasdopara.com.br/licitacoes. Processo 
nº 016/2021-Pl. cláudia Bitar de Moraes Barbosa – diretora Presidente.

Protocolo: 688739

..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 018/2021
eXercÍcio: 2021;
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa 
jurídica especializada para execução dos serviços técnicos de avaliação, 
revisão e elaboração de laudos imobiliários das áreas ocupadas por co-
munidades no Distrito Industrial de Barcarena, conforme especificações 
constantes do Projeto Básico (anexo i), da lP Nº 002/2021-codEc/Pa;
fUNdaMENTaÇÃo: licitação Presencial de Nº 002/2021-codEc, com modo 
de disputa fechado, conforme Processo administrativo n.º 2019/225512, 
nos termos do artigo art. 28 da lei n.º 13.303/2016 e regulamento interno 
de licitações e contratos da codEc;
fUNcioNal ProGraMáTica: 700201.22.661.1498.7655;
ElEMENTo dE dESPESa: 339039;
foNTES: 0261 e 0661;
Valor: r$ 701.730,00 (setecentos e um mil e setecentos e trinta reais);
daTa dE aSSiNaTUra: 04/08/2021;
coNTraTado: TolEdo E lEal SErViÇoS lTda., inscrita no cNPJ sob o 
n.º 17.949.497/0001-91, situada à rodovia Br 316 KM 01, n.º 893, Ed. 
Next Office, Sala 204, Atalaia, CEP. 67013-000, Ananindeua/PA;
ordENador dE dESPESa: lUTfala dE caSTro BiTar – PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 688766
.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 163/2021 – GaB/iMetroParÁ, de 05 de agosto de 2021.
dispõe sobre designação de fiscal de contrato.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental publicado 
no doE nº. 34.631 de 08 de julho de 2021, e;
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;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos 
administrativos serão efetivados 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 2º, da 
lei federal nº 8.666/93 com as alterações introduzidas;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores abaixo, para a função de fiscal e Su-
plente de contrato:

contrato Modalidade de licitação fornecedor/objeto fiscal e Suplente do 
contrato

015/2021
Pregão Eletrônico SrP – 

SEPlada/dGl nº 005/2020 
– arPnº06/2021

ParafrioS rEfriGEraÇÃo coMErcio E SErVi-
ÇoS lTda.

Prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva de ar-condicionado, instalação e forneci-

mento de aparelhos de ar condicionado.

f: Jayme canto
S: denilson Gran-

geiro

016/2021
Pregão Eletrônico SrP-SE-

Plad/dGl nº 05/2020 – arP 
nº05/2021

TaM coMErcio dE PEÇaS E SErViÇoS dE rEfri-
GEraÇÃo lTda-EPP.

Prestação de serviços de manutenção de ar-condi-
cionado, instalação, desinstalação e reinstalação.

f: rubens cunha
S: Marcella Silva

018/2021 dispensa de licitação nº 
013/2021

BElTErra ParTiciPaÇÕES lTda.
locação de imóvel Urbano – Marituba-Pa. f: Jayme canto

029/2021
cotação Eletrônica 

nº013/2020-dispensa de 
licitação nº024/2021

ElViS fErNaNdo aMador.
água Mineral 20l.

f: carla Pangracio
S: rosangela Magno

030/2021
cotação Eletrônica 

nº13/2021-dispensa de 
licitação nº024/2021

S da c SaNToS coMÉrcio E SErViÇoS.
água mineral copo 300 ml.

f: carla Pangracio
S: rosangela Magno

011/2021
adesão nº 001/2021 – Pregão 

Eletrônico nº 003/2020 - 
EMBraPa

NoPraGaS coNTrolE aMBiENTal.
Serviço de controle de pragas.

f: Marcela Silva
S: rubens Magno

art. 2º - São atribuições do fiScal do coNTraTo:
1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
2. fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii. registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
1. confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está em 
conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando a fatura/
Nota Fiscal de pagamento à unidade financeira, juntando, inclusive, termo 
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declaratório que o serviço foi satisfatoriamente executado;
2. controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
3. apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
 art. 3º fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atri-
buições do fiscal deverão ser solicitadas à diretoria de administração e 
finanças - diraf, em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos ne-
cessários, com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
art. 4º revogam-se as disposições em contrário.
art. 5º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação dos contratos 
e terá vigência até o seu vencimento e de sua garantia quando houver.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 05 de agosto de 2021.
 rafaela Barata chaves
Presidente – iMETroPará

Protocolo: 688970
.

errata
.

errata
errata da publicação do extrato do contrato n° 016/2021, publica-
do no D.O.E n° 34.651 de 27 de julho de 2021, protocolo n° 684912.
onde se Lê: “Valor Total Estimado: Preço total estimado com serviços de 
manutenção preventiva e corretiva r$10.510,80(dez mil quinhentos e dez 
reais e oitenta centavos), para a execução dos serviços de desinstalação 
e reinstalação o preço total estimado de r$9.369,20(nove mil trezentos 
e sessenta e nove reais e vinte centavos), e r$8.000,00(oito mil reais) 
para manutenção preventiva e corretiva, despesas com peças e acessórios 
de reposição/substituição fornecida pela contratada conforme disposto no 
item 7.3.4 do Termo de referência.”
Leia-se: “Valor Total Estimado: preço total estimado com serviços de manu-
tenção preventiva e corretiva r$1.101,05 (mil cento e um reais e cinco cen-
tavos), para a execução dos serviços de desinstalação e reinstalação o preço 
total estimado de r$9.366,20 (nove mil trezentos e sessenta e seis reais e 
vinte centavos), e r$8.000,00(oito mil reais) para manutenção preventiva 
e corretiva com peças e acessórios de reposição/substituição fornecida pela 
contratada conforme disposto no item 7.3.4 do Termo de referência.”
ordenador: rafaEla BaraTa cHaVES.
rafaEla BaraTa cHaVES
Presidente - iMETroPará

Protocolo: 689034
errata
errata da publicação do extrato do contrato n° 015/2021, publica-
do no D.O.E n° 34.650 de 26 de julho de 2021, protocolo n° 684430.
onde se Lê: “Valor Total Estimado: preço total com aquisição r$6.933,82(-
seis mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), preço 
total com serviços r$4.564,35(quatro mil quinhentos e sessenta e quatro 
reais e trinta e cinco centavos), e r$5.000,00(cinco mil reais) para manu-
tenção preventiva e corretiva para despesas de peças e acessórios de re-
posição/substituição fornecida pela contratada conforme disposto no item 
7.3.4 do Termo de referência.”
Leia-se: “Valor Total Estimado: preço total com aquisição r$6.933,82(seis 
mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), preço total 
com serviços r$2.849,35 (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e 
trinta e cinco centavos), e r$5.000,00(cinco mil reais) para manutenção 
preventiva e corretiva para despesas de peças e acessórios de reposição/
substituição fornecida pela contratada conforme disposto no item 7.3.4 do 
Termo de referência.”
ordenador: rafaEla BaraTa cHaVES.
rafaEla BaraTa cHaVES
Presidente - iMETroPará

Protocolo: 689031
.

diÁria
.

Portaria nº 162/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 05 de agosto de 2021.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado do 
Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, 
inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o 
decreto governamental publicado no doE n° 34.631 de 08 de julho de 2019.
origem: Santarém.
destino: Brasil Novo, Medicilândia, Placas, rurópolis e Uruará.
Objetivo: executar fiscalização/verificação periódica metrológica em ins-
trumentos de pesar e medir.
Servidores: PaUlo raiMUNdo rocHa MiraNda/ Matrícula: 29 – Valor: 
r$ 4.628,91.
cÍcEro alVES dE SoUZa/ Matrícula: 28 – Valor: r$ 4.628,91.
Período: 09/08 a 28/08/2021 – 19,5 diárias.
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 688736
Portaria nº 161/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 05 de 
agosto de 2021.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado do 
Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, 
inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o 
decreto governamental publicado no doE n° 34.631 de 08 de julho de 2019.
origem: Belém.
destino: alenquer, altamira e Santarém
Objetivo: realizar fiscalização das ações da DIPRE.
Servidores: lUiZ PaUlo PErEira MoNTEiro/ Matrícula: 258 – Valor: r$ 6.527,95.
JoSUÉ MarTiNS da coSTa/ Matrícula: 15 – Valor: r$ 6.527,95.
Período: 04/08 a 31/08/2021 – 27,5 diárias.
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 688710

Portaria nº 160/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 03 de agosto de 2021.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado do 
Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, 
inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o 
decreto governamental publicado no doE n° 34.631 de 08 de julho de 2019.
origem: Belém.
destino: Santarém.
Objetivo: realizar verificação de acompanhamento para serviços de refor-
ma de pneus.
Servidores: JaYME cElSoN BENTES caNTo/ Matrícula: 406 – Valor: r$ 712,14.
Período: 05/08 a 07/08/2021 – 2,5 diárias.
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 688609
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

acordo de cooPeraÇÃo N° 034/2021
Pae N° 2020/1055798
assinatura: 05/08/2021.
Vigência: 05/08/2021 à 04/08/2026.
1. objeto: a cessão servidor (a) a ser designado (a) para prestar serviços 
exclusivamente para a JUcEPa, sem ônus para a cESSioNária,
Partes: Junta comercial do Estado do Pará e Prefeitura Municipal de Bra-
gança - Pa, cNPJ: 04.873.592/0001-07.
ordenadora responsável: cilene Moreira Sabino de oliveira - Presidente 
da JUcEPa.

Protocolo: 688686
..

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo eQUiPe de PreGÃo eLetrÔNico 
 Nº 007/2021-NePMV
Portaria Nº 025/2021-NePMV
a diretora Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes - 
NEPMV, no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas na lei Esta-
dual n° 7.756/2013 e suas alterações posteriores, rESolVE: dESiGNar 
os servidores, idNaldo JoSÉ loPES dE aBrEU, matrícula 54193851, ar-
Naldo BraGa dE oliVEira JUNior, matrícula 5917275, o primeiro para 
exercer a função de pregoeiro e os demais equipe de apoio, no PrEGÃo 
ElETrÔNico N° 007/2021/NEPMV, destinado à escolha da menor proposta 
de preço global por item, referente à aquisição de Tablets, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital de Pregão Eletrô-
nico nº 007/2021 e seus anexos. dê-se ciência, registre-se, publique-se e 
cumpra-se. Belém-Pa, 04 de agosto de 2021.
JaQUEliNE dE carValHo PEÇaNHa - diretora Geral do NEPMV

Protocolo: 688704
.

aViso de LicitaÇÃo
.

UNidade: Núcleo executor do Programa Municípios Verdes - 
NePMV | # ModalidadE: Pregão Eletrônico n° 007/2021/NEPMV | # 
oBJETo: a presente licitação destina-se à escolha da menor proposta de 
preço global por item, referente à aquisição de Tablets, conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas no Edital de Pregão Eletrô-
nico nº 007/2021 e seus anexos | # daTa da aBErTUra: 19/08/2021 
Horário: 09h00min (horário de Brasília) | # local: compras Governamen-
tais - (www.comprasgovernamentais.gov.br) | # UaSG: 926448 | # oBS: 
o Edital encontra-se disponível nos sites www.comprasgovernamentais.
gov.br e www.compraspara.pa.gov.br (mural de licitações) a partir do dia 
06/08/2021, qualquer informação através do fone: (91) 3184-3703.
o Pregoeiro.

Protocolo: 688702
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NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

diÁria
.

Portaria nº 059/2021 – 05 de aGosto de 2021.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito crEdcidadÃo, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da lei 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias a servidora abaixo, de acordo com as bases vigentes, no tre-
cho Marabá/Belém/Marabá, com o objetivo de realizar treinamento do sistema Web.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias

WYarla SaNToS da SilVa 5961006 Gerente regional 09 a 12/08/2021   3 1/2
ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral em exercício
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 688911
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

..

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 55/2021– cPi Nº 11/2020
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
aliaNÇa ProJEToS E SErViÇoS ESPEcialiZado dE aPoio adMiNiS-
TraTiVo EirEli cNPJ nº 16.807.274-0001-27
oBJETo: coNSUlToria ESPEcialiZada Na ElaBoraÇÃo E rEViSÃo 
dE PlaNoS MUNiciPaiS dE SaNEaMENTo BáSico E NoS 04 EiXoS dE 
dESENVolViMENTo UrBaNo (áGUa, ESGoTo, drENaGEM E rESidUoS 
SÓlidoS), NoS MUNiciPioS: caSTaNHal, iTaiTUBa, SaNTa Maria do 
Pará E SÃo fraNciSco do Pará, BraSil NoVo, roNdoN do Pará, 
SaNTa iZaBEl do Pará E iNHaNGaPi.
ViGÊNcia: 06/08/2021 a 06/10/2022
Valor: r$ 1.566.238,38
NoTa dE EMPENHo: Nº 2021NE01373
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07101 17.512.1489-8692 449035 449051 0101 0301 0130 0330 0131 0331
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 04/08/2021
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
Travessa lomas Valentinas 2625, Ed. lomas center Sala 210-Marco 
cEP_66.093-677 Belém/Pa Telefone: (91) 98511-6251

Protocolo: 688614
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac Nº 15/2021 – cP Nº 08/2020
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
consórcio obras Mangueirão – cNPJ: 41.250.491/0001-06
objeto: reforma Geral do Estádio olímpico do Pará(Mangueirão), em Belém/Pa.
Justificativa: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro.
Valor do acréscimo: r$ 1.019.138,88
dotação orçamentária: 07101 04.811.1499-7659 449051 0101/0301
data da assinatura: 05/08/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 688673
1º tac Nº 31/2020 – cP Nº 05/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas–cNPJ 
03.137.985/0001 90
Engefort construtora e Empreendimentos lTda – cNPJ: 10.563.802/0001-63
objeto: Execução dos Serviços remanescentes relativos ao Projeto do Sa-
neamento integrado da Bacia do Tucunduba, 2º Etapa do 3º Trecho, no 
Município de Belém/Pa.
Justificativa: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro e supres-
são de acordo com artigo 65, § 1º da lei nº 8.666/93.
Valor do acréscimo: r$ 8.452.711,41
Valor da Supressão: 478.196,03
dotação orçamentária: 07101 17.512.1489-7480 0101 0301 449021
data da assinatura: 05/08/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 688732

10º tac Nº 53/2016 – cP Nº 37/2015
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
coNSTrUaMEc coNSTrUo aGricUlTUra MEcaNiZada S.a – cNPJ 
22.983.316/0001-83
objeto: oBraS dE rEcUPEraÇÃo E PaViMENTaÇÃo aSfalTica dE ViaS 
UrBaNaS coM cBUQ, Na rEGiÃo dE iNTEGraÇÃo do caETÉ, NESTE 
ESTado, NUM ToTal dE 50,00 KM.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, III e V da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 05/08/2021 a 05/08/2022
data da assinatura: 05/08/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 688749
.

oUtras MatÉrias
.

aViso de aBertUra toMada de PreÇos tP 26/2021– cPL/sedoP.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada Para 
EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNclUSÃo do SiSTEMa dE aBSTEciMEN-
To dE áGUa do MUNciPio dE SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa / Pa, neste 
Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos
data de abertura: 25 de agosto de 2021.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP, localizada na Trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093-542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, através de meio digital (cd/dVd virgem/PENdriVE) e no 
site www.compraspara.pa.gov.br
Belém-Pa, 05 de agosto de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 688756
aViso de aBertUra coNcorrÊNcia PÚBLica cP 017/2021– 
cPL/sedoP.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para EXEcUÇÃo dE oBraS, SErViÇoS coM forNEciMENTo dE MaTE-
rial E EQUiPaMENToS, Para coNSTrUÇÃo daS iNSTalaÇÕES da “UNi-
dadE dE MoNiToraMENTo dE dESEMBarQUE dE PEScado No laGo dE 
TUcUrUÍ”, nos Município de  Tucuruí, Breu Branco, Novo repartimento, 
Jacundá, Goianésia, itupiranga e Nova ipixuna, neste Estado, conforme 
especificações técnicas, planilhas e projetos anexos
data de abertura: 09 de setembro de 2021.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP, localizada na Trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093-542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, através de meio digital (cd/dVd virgem/PENdriVE) e no 
site www.compraspara.pa.gov.br
Belém-Pa, 05 de agosto de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 688718
.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 123/2021 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado 
do Pará - coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e, 
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 089/2021-STicMB-Pa, que deu 
origem ao Processo Eletrônico nº 2021/780121, que trata sobre proposta 
de convenção coletiva de Trabalho 2021/2022;
coNSidEraNdo ainda, a necessidade de compor comissão para participar 
das negociações relativas ao acordo coletivo de Trabalho 2021/2022;
r E S o l V E:
1. dESiGNar a chefe da assessoria Jurídica, raiSSa PoNTES GUiMa-
rÃES, matrícula nº 5917760, o assistente de diretoria, rEGiNaldo fEr-
rEira PaNToJa, matrícula nº 5959176 e o Gerente da célula Estratégica 
de Gestão de Pessoas, MaNoEl JoSE rocHa NaSciMENTo, matrícula nº 
57196441, para, sob a coordenação da primeira, participarem das negocia-
ções relativas ao acordo coletivo de Trabalho 2021/2022.
2. faZEr vigorar os efeitos da presente PorTaria, a contar da data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE, E cUMPra-SE.
Belém, 03 de agosto de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 688727
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secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

Portaria Nº 341 de 05 de aGosto de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo Pro-
fiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 01.01.2019, pu-
blicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o disposto no decreto Estadual nº 1.835, de 05 de se-
tembro de 2017;
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº 2019/509850.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir na PorTaria nº 202, de 13/07/2020, publicada no doE 
nº 34.280, de 14/07/2020, a servidora daNiElE Garcia da SilVa, 
identidade funcional nº 5900126/1, ocupante do cargo de Gerente, 
lotada no Gabinete, na qualidade de Gestora, pela servidora aNa 
cElia Barra aBrEU, identidade funcional nº 5905522/2, ocupante do 
cargo de Coordenadora, lotada na Diretoria de Educação Profissional e 
Tecnológica - DETEC, para acompanhar e fiscalizar a execução do Termo 
de Colaboração nº 004/2019, firmado entre a Secretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Educação Profissional de Tecnológica – SECTET e 
a fundação de amparo e desenvolvimento da Pesquisa – fadESP, que 
tem como objeto repasse de recursos financeiros para realizar atividade 
de capacitação empreendedora coletiva – Preparação de mulheres 
empreendedoras e/ou potenciais empreendedoras, voltadas a preparar 
até 2.000 (duas mil) empreendedoras e ou potenciais empreendedoras, 
através de treinamentos, palestras, minicursos, mentorias, além de 
desenvolver redes de parcerias para geração de trabalho e renda para 
essas mulheres, seja para iniciar um negócio ou estimulando iniciação 
ao empreendedorismo, processo empreendedor e outros que a oSc 
deverá propor em sua proposta de trabalho, tudo na forma do Plano de 
Trabalho apresentado pela organização da Sociedade civil e juntado ao 
processo nº 2019/426919, documentação que independentemente de 
estar transcrita passa a integrar o presente Termo.
ii – caberá à servidora designada neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do Termo de colaboração supracitado, devendo tomar 
providências para a regularização das faltas ou defeitos observados.
iii – Esta PorTaria possui efeitos retroativos ao dia 23/07/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tec-
nológica, em 05 de agosto de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 688875
Portaria Nº 342 de 05 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 2021/753573.
r E S o l V E:
caNcElar a PorTaria nº 280, de 12/07/2021, publicada no doE nº 
34.637 de 13/07/2021, que concedeu 04 e ½ (quatro e meia) diárias 
ao servidor carloS EdUardo MiraNda da coNcEiÇÃo, identidade 
funcional nº 54187348/2, ocupante do cargo de coordenador, lotado 
na SEcad, a viajar aos municípios de Tucumã-Pa, ourilândia do Norte e 
Rio Maria-PA, no período de 20 a 24/07/2021, a fim de que a equipe da 
SEcTET acompanhe as ações das iES, particularmente a UNifESSPa, na 
vistoria dos locais onde se realizarão os cursos, a fim de se verificar as 
condições das instalações das escolas, bem como a estrutura do município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 05 de agosto de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 689079
.

errata
.

errata do seGUNdo terMo aditiVo ao terMo de coLaBora-
ÇÃo Nº 001/2019– sectet/ iNstitUto NoVa aMaZÔNia - iNÃ
Protocolo: 688329
onde se:
data de assinatura: 04/08/2021
Período de Vigência: 04/08/2021 a 20/08/2021
Leia-se:
data de assinatura: 30/07/2021
Período de Vigência: 30/07/2021 a 20/08/2021
ordenador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY

Protocolo: 688741

..

diÁria
.

Portaria Nº 341 de 05 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 2021/819087.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor WEliNGSoN WaNdY PiNTo PEralTa, identidade 
funcional nº 57214839/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na di-
retoria de administração e finanças – daf, a viajar ao município de Bene-
vides-PA, no dia 27/07/2021, a fim de conduzir os servidores da DETEC 
em visita técnica para levantamento de manutenção predial de urgência, 
considerando o retorno das aulas previsto para o dia 02 de agosto de 2021.
ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes, 1/2 (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocará 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 05 de agosto de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 689064
.

oUtras MatÉrias
.

Processo seLetiVo siMPLiFicado Nº 01/2021
editaL 01/2021 - aBertUra
a SEcrETaria dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica (SEcTET), torna pública a reali-
zação do Processo Seletivo Simplificado para a contratação por prazo de-
terminado de profissionais, para exercer a função DOCENTE na modalidade 
Educação Profissional e Tecnológica nas Unidades ofertados na rede pública 
estadual de educação, em atendimento as Unidades Escolares.
Este PSS será disciplinado pelo decreto n°1.74, de 19 de abril de 2017 e 
alterado pelo decreto nº 261, de 12 de agosto de 2019, para contratação 
em caráter temporário, pela lei complementar n° 07, de 25 de setem-
bro de 1991 c/c as alterações posteriores, pela lei complementar estadu-
al07/1991 c/c as  alterações posteriores, pela lei Estadual 5.810/1994 e 
pela lei Estadual 8.972/2020”.
1.  das disPosiÇÕes PreLiMiNares
 1.1. Este Processo Seletivo Simplificado- PSS, será executado pela 
SEcrETaria dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo 
SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica (SEcTET/Pa), através da 
Comissão do Processo Seletivo Simplificado, instituída pela PORTARIA nº 
299 de 14 de julho de 2021, a qual caberá o acompanhamento, execução 
e a supervisão de todo processo, bem como as deliberações que se fizerem 
necessárias objetivando o regular desenvolvimento do Processo.
1.2. Ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas às Pessoas com Deficiên-
cia (Pcd), nos termos do decreto 1.741 de 19 de abril de 2017, na(s) função(ões) 
cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
1.3. O candidato para se beneficiar da reserva de vagas como PcD, deverá 
declarar essa condição, no ato da inscrição do Processo Seletivo Simplifica-
do, e deverá comprovar no ato da convocação para habilitação ao contrato.
1.4. resguardadas as condições especiais previstas em lei, o candidato con-
correrá em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se re-
fere aos critérios de aprovação descritos no edital do Processo Seletivo Simpli-
ficado não serão consideradas como deficiência as disfunções visuais e auditi-
vas passíveis de correção mediante o uso de lentes ou aparelhos específicos.
1.5. as vagas reservadas aos candidatos na condição especial de Pessoa 
com Deficiência (PcD) que não forem utilizadas por falta de candidatos 
nesta condição serão disponibilizadas para concorrência dos demais candi-
datos do mesmo Município da Vaga /função.
1.6. O cronograma para a realização deste Processo Seletivo Simplificado encontra-
se no aNEXo i deste Edital, sujeito a eventuais alterações devidamente motivadas.
1.7. Para municípios listados cujos candidatos não sejam suficientes para aten-
der as demandas para as quais surja necessidade de provimento, poderá haver 
convocação especial dentre os candidatos classificados nos municípios próximos.
1.8. Na hipótese do item 1.7, os candidatos que não atenderem à con-
vocação especial não perderão a classificação geral para o município. Os 
candidatos que assumirem a função atendendo à convocação especial não 
serão removidos durante a vigência do contrato.
1.9. as convocações para assinatura ao contrato serão realizadas de acor-
do com a necessidade temporária de excepcional interesse público da SEc-
TET e o surgimento de vagas em substituição a servidores desligados e de 
afastamentos em geral, durante a vigência deste Edital.
1.10. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação 
de todos os atos, editais e comunicados referentes a este processo Seletivo 
no site da SEcTET, no endereço eletrônico:sectet.pa.gov.br
1.11. o candidato não poderá possuir vínculo funcional com a administração 
Pública, salvo as funções acumuláveis, na forma da constituição federal, de-
vendo ser comprovada, em todos os casos, a compatibilidade de horários.
1.12. o candidato  não  poderá  ter  tido  contrato administrativo junto ao 
Estado rescindido emprazo inferior a 06 (seis) meses, a contar do ato da 
nova contratação, devendo, no entanto, na referida análise ser levado em 
consideração o entendimento exarado pela Procuradoria-Geral do Estado 
do Pará, por intermédio  do  parecer  jurídico 629/2010, quanto a  contra-
tações  sucessivas  e não concomitantes.
1.13. a seleção obedecerá às seguintes fases:
a) Primeira fase: inscrição e análise curricular, exclusivamente através de formu-
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lário eletrônico no sitesectet.pa.gov.br, de caráter classificatório e eliminatório;
b) Segunda fase: Convocação dos Candidatos Classificados para celebrar con-
trato administrativo por prazo determinado, obedecida a ordem classificatória.
1.14. Os atos referentes ao PSS serão divulgados no site oficial da SECTET, 
no endereço eletrônico: sectet.pa.gov.br;
1.15. O cronograma para a realização deste Processo Seletivo Simplificado 
encontra-se no aNEXo i deste Edital, sujeito a eventuais alterações devi-
damente motivadas.
1.16. o quadro de vagas, com as funções, localidades e formação exigida, 
objeto de seleção deste PSS, consta do aNEXo ii, que integra o presente 
Edital para todos os fins, sendo a remuneração e a jornada de trabalho dos 
professores selecionados as seguir especificadas:
a)  Nível Superior
a.1) – Professor Nível Superior lP e Bacharelado – a remuneração é cons-
tituída de vencimento base que varia entre r$ 1.034,65 (hum mil e trinta e 
cinco reais e sessenta e cinco centavos) com jornada de 20 horas semanais; 
1.551,98 (hum mil quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centa-
vos) com jornada de 30 horas semanais; e r$ 2.069,30 (dois mil e sessenta e 
nove reais e trinta centavos) para jornada de 40 horas semanais; todos acres-
cidos de 80% de Gratificação de Escolaridade e 10% de Gratificação de Magis-
tério, além de auxílio alimentação no valor de r$ 600,00 (seiscentos reais).
2.  das VaGas
2.1.o PSS destina-se a atendimento de necessidade imediata, sendo 16 
vagas para a Educação Profissional e Tecnológica, para efetivação  de  vín-
culo temporário  da  função  docENTE.
2.2. as vagas estão distribuídas por região de integração e Município na 
forma do quadro constante do aNEXo ii deste Edital, e serão preenchidas 
conforme a necessidade, obedecendo a ordem de classificação.
3. das Fases
3.1 Primeira fase: da iNScriÇÃo E aNáliSE cUrricUlar
 3.1.1. a inscrição do candidato implicará na aceitação das normas conti-
das neste Edital, serão gratuitas e realizadas exclusivamente via internet, 
através do endereço eletrônicosectet.pa.gov.br, conforme croNoGraMa 
do certame no aNEXo i.
 3.1.2. Não serão aceitas inscrições por outra via, não prevista neste Edi-
tal, condicional ou extemporânea ou fora dos prazos estabelecidos.
 3.1.3. o deferimento da inscrição dependerá do completo preenchimento 
do formulário de inscrição, bem como da juntada da documentação com-
probatória das formações e experiência profissional alegadas, em campo 
próprio do sistema de inscrições.
 3.1.4. o candidato deve preencher o formulário, na área “escolaridade”, 
informando todos os dados de sua formação, sendo imprescindível (oBri-
GaTÓrio) informar a graduação;
 3.1.5. o candidato deve informar, quando existentes, as pós-graduações que 
tenha cursado e das quais tenha cumprido todos os requisitos para certificação
 3.1.6. Havendo mais de uma pós-graduação no mesmo nível (por exemplo: 2 
especializações, 2 mestrados ou 2 doutorados) NÃo haverá pontuação indivi-
dualizada para cada título (não tendo duplicação para a pontuação), bastando 
comprovar a condição de graduado, especialista, mestre e doutor;
 3.1.7.O candidato deve informar, na área “qualificação profissional”, todos os 
cursos de extensão de que tenha participado com certificação, NÃO podendo 
utilizar os cursos da escolaridade para esse campo, sob pena de desclassificação;
 3.1.8. Ao final do preenchimento será gerada a prévia do comprovante de ins-
crição, que deverá ser analisado pelo candidato antes de concluir a inscrição.
 3.1.9. É de inteira responsabilidade dos candidatos o preenchimento dos da-
dos sujeitos a pontuação, não sendo permitido, o acréscimo de informações.
 3.1.10. durante o período de inscrição o candidato poderá corrigir seus da-
dos, mediante exclusão da inscrição anterior e realização de nova inscrição;
 3.1.11. Estando corretos os dados exibidos na prévia do comprovante de 
inscrição e após a juntada dos documentos comprobatórios, deverá o can-
didato concluir o processo e salvar o respectivo comprovante.
 3.1.12.o candidato que desejar concorrer às vagas reservadas as pessoas 
com deficiência, deverá além de indicar essa opção no ato da inscrição, 
entregar no ato da habilitação quando convocado o laudo médico emitido 
nos últimos 12(doze) meses, atestando o tipo e o grau ou nível de defici-
ência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
internacional de doenças (cid).
 3.1.13. No momento da inscrição, o candidato deverá escolher 01(uma) 
ÚNica opção de local/função para qual deseja concorrer, observada a ofer-
ta de vagas do quadro constante no aNEXo ii deste edital.
 3.1.14. Caso o candidato deseje modificar os dados lançados na inscrição, 
deverá excluir sua inscrição já efetivada e realizar uma nova, dentro do 
prazo determinado para a inscrições no cronograma do PSS.
 3.1.15. Ao final do preenchimento do formulário online será gerada a pré-
via do comprovante de inscrição, que deverá ser conferida pelo candidato 
antes de concluir o processo e, uma vez que os dados estejam corretos 
deverá o candidato finalizar a inscrição e salvar o respectivo comprovante.
 3.1.16. É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento dos 
dados sujeitos a pontuação, não sendo permitido, após o final do prazo de 
inscrição, o acréscimo de informações.
 3.1.17. as inscrições que não atenderem a todos os requisitos estabeleci-
dos neste Edital serão tornadas sem efeito.
 3.1.18. o candidato inscrito assume total responsabilidade pelas informa-
ções prestadas, arcando com as consequências de eventuais erros no pre-
enchimento do formulário de inscrição, podendo ser excluído do Processo 
Seletivo Simplificado caso o processo de inscrição não esteja de acordo 
com o estabelecido neste Edital.
 3.1.19. a análise curricular será processada de forma automática a partir 
do banco de dados gerado com as informações prestadas pelo candidato 
no preenchimento do formulário de inscrição online.
 3.1.20. os critérios de avaliação adotados para o processo seletivo serão: 
a escolaridade para função de nível superior de acordo com a pontuação 

prevista no Decreto Estadual 261/2019, a  qualificação  profissional  e  a 
experiência  profissional  de  acordo  com  as  atribuições  das funções  
previstas  neste Edital, todos de caráter classificatório.
 3.1.21. a escolaridade mínima para cada função é EliMiNaTÓria, e deverá ser 
corretamente preenchida pelo candidato sob pena de invalidação da inscrição.
 3.1.22. os critérios e pontuação adotados para a análise curricular obedecerão 
às regras estabelecidas para este PSS, definidas no ANEXO III deste Edital.
 3.1.23. O sistema de processamento das inscrições fará a classificação 
dos candidatos a partir das informações prestadas nos termos deste Edital.
 3.1.24. Obedecida à ordem de classificação, os candidatos classificados 
de acordo com as vagas oferecidas e com a demanda do SEcTET terão a 
documentação inserida no sistema avaliada para fins de comprovação das 
informações prestadas na inscrição online.
 3.1.25. os documentos comprobatórios, que serão anexados no momento 
da inscrição deverão, obrigatoriamente, estar no formato Pdf, e com no 
máximo 3 megabytes de extensão.
 3.1.26. Serão analisados os seguintes documentos para a comprovação 
das informações prestadas no ato de inscrição, quando do ato de análise 
para habilitação contratual:
a) cPf;
b) carteira de identidade;
c) certidão de nascimento, casamento ou de união estável;
d) certidão de quitação eleitoral;
e) carteira de reservista ou comprovante de dispensa para candidatos do 
sexo masculino;
f) comprovante de residência atualizado, expedido nos últimos 60 (sessenta) dias;
g) Certificado de conclusão do ensino médio;
h) diploma de Ensino Superior ou certidão de colação de grau;
i) Certificado, Diploma ou documento equivalente referente à conclusão da 
pós-graduação informada;
j) Certificados dos cursos de capacitação realizados;
k) Histórico Escolar;
l) atestado de sanidade física e mental para o exercício da função no ato da convocação.
3.1.7. Para comprovar a atividade profissional, o candidato deverá apre-
sentar um ou mais documento(s) solicitado(s) no subitem, através de:
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com a identificação do 
candidato e do contrato de trabalho, se na iniciativa privada;
b) declaração ou certidão de tempo de serviço em que conste o período 
(início e fim, se for o caso), a espécie de serviço realizado e as atividades 
desenvolvidas, se realizado na administração pública, devendo esta decla-
ração ser emitida por órgão de gestão de pessoas;
c) Contrato de prestação de serviços, com firma reconhecida da pessoa 
que assina o documento, acrescido da declaração do contratante com firma 
reconhecida, na qual conste o período (início e fim, se for o caso).
3.1.  Segunda fase: coNVocaÇÃo doS caNdidaToS claSSificadoS
3.2.1. Obedecida a ordem de classificação, após a comprovação documen-
tal das informações prestadas, os candidatos serão chamados para assinar 
contrato administrativo por prazo determinado, de conformidade com a 
efetiva demanda da SEcTET.
3.2.2. Todos os documentos do candidato serão conferidos com os respec-
tivos originais antes da celebração do contrato administrativo, podendo a 
comissão do PSS diligenciar junto a bancos de dados públicos ou privados 
com finalidade de apurar eventual suspeita de fraude.
4. da eLiMiNaÇÃo
 4.1. Serão eliminados os candidatos que:
a) Não possuírem habilitação compatível com a função que concorre;
b) Prestarem declaração falsa;
c) Utilizarem documentos falsificados;
d) alimentarem o sistema de pontuação com dadoS NÃo coNfirMadoS 
E/oU Já UTiliZadoS EM oUTro caMPo (dUPlicidadE), o QUE SErá 
aValiado Na aNáliSE doS docUMENToS JUNTadoS PElo caNdiTaTo 
No aTo da iNScriÇÃo;
e) Não comprovarem a escolaridade exigida para a função.
4.2. a emissão do protocolo de inscrição não impedirá a eliminação do 
candidato caso se constate a falta de qualquer documentação exigida no 
edital ou desobediência aos critérios estabelecidos.
4.3. os critérios de pontuação estão de acordo com o previsto no anexo 
I do Decreto nº 1.741/2017com a modificação introduzida pelo decreto 
estadual 261/2019 e publicados neste Edital em seus anexos.
4.4. Não será aceita para fins de comprovação curricular documentação 
ilegível, parcial, incompleta ou com erro de preenchimento ou digitação.
5.  cLassiFicaÇÃo FiNaL e deseMPate
 5.1. A classificação final dos candidatos será obtida pelo produto da soma 
das notas obtidas nas fases de análise curricular.
5.2. Ocorrendo igualdade na nota de classificação entre 2 (dois) ou mais 
candidatos o desempate far- sê-a pela aplicação sucessiva dos critérios 
seguintes em favor do candidato que:
a) for mais idoso, desde que tenha idade igual ou superior a 60 anos, con-
forme artigo 27, parágrafo único da lei nº 10.741/2003 (Estatuto do idoso);
b) obtiver maior pontuação na fase de análise curricular;
c) Obtiver maior pontuação no item referente à experiência profissional na 
função que concorre;
d) Possuir maior idade, considerando-se o dia, o mês e ano de nascimento, 
contados até a data da publicação deste Edital;
5.3. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será homologado 
pelo Secretário de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, Pro-
fissional e Tecnológica e publicado integralmente no site sectet.pa.gov.br, 
após o decurso dos prazos e interposição e análise dos recursos.
6. dos recUrsos
6.1. É facultado a qualquer candidato interpor recurso, destinado a esse 
fim, no prazo de 01 (um) dia útil, contado da data da publicação ou prática 
do ato alegadamente lesivo, mediante preenchimento do campo próprio 
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do sistema para esse fim, através do endereço eletrônico sectet.pa.gov.br.
6.2. O recurso será dirigido à Comissão do Processo Seletivo Simplificado, 
a quem compete julgá-lo
6.3. a Peça recursal deve ser clara e objetiva, e apontar o ato lesivo pra-
ticado pela comissão, o prejuízo sofrido pelo candidato, e os fundamentos 
de fato e/ou de direito.
6.4. O recurso interposto fora do prazo definido no subitem 6.1, ou que não 
atenda o item 6.3, não será conhecido e receberá indeferimento liminar, 
deste ato não cabendo novo recurso.
6.5. o recurso interposto não terá efeito suspensivo.
6.6. A Comissão do Concurso é a instância recursal definitiva no âmbito 
administrativo, não cabendo recurso de suas decisões.
6.7. os recursos não serão conhecidos quando interpostos:
a) fora do prazo;
b) perante órgão incompetente;
c) por quem não seja legitimado;
d) despidos de fundamentação.
7.  do iNGresso Na FUNÇÃo eM coNtrataÇÃo teMPorÁria
7.1. São requisitos básicos para o ingresso na função temporária na SE-
crETaria dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SUPE-
rior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica (SEcTET/Pa):
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade;
c) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
d) Não haver sido condenado por sentença judicial transitada em julgado por 
crime com pena de perda de função pública ou sofrido sanção administrativa im-
peditiva do exercício do cargo público, ressalvada a comprovação de reabilitação;
e) Possuir diploma ou certificado do nível mínimo de escolaridade para 
exercício da função;
f) Estar regular no(s) órgão(ãos) necessários caso seja, quando exigida 
para o exercício profissional.
8.  das disPosiÇÕes FiNais e traNsitÓrias
8.1. Será automaticamente eliminado do PSS o candidato que, durante a 
sua realização utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para 
obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer uma das fases, sem 
prejuízo de eventual responsabilização civil e criminal.
8.2. o PSS terá validade durante 06 (seis) meses, a contar da publicação 
do resultado final definitivo.
8.3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os resultados 
e demais publicações referentes a este Edital, pelo site da Secretaria de 
Estado de Educação (sectet.pa.gov.br).
8.4. os candidatos serão convocados para a contratação temporária de acor-
do com a opção feita no ato da solicitação de inscrição e, conforme o período 
de disponibilidade da vaga na função, obedecida a ordem de classificação.
8.5. o candidato convocado submeter-se-á às jornadas de trabalho parcial 
semanal de 20 (vinte) horas; parcial semanal de 30 (trinta) horas; ou inte-
gral semanal de 40 (quarenta) horas, a critério da administração.
8.6. o contrato administrativo terá a duração de 12 (doze) meses e será 
regido com base na lei complementar Estadual no 07, de 25 de setembro 
de 1991 com as alterações posteriores, podendo ser prorrogado por igual 
período e à critério e/ou necessidade da administração, ou rescindido uni-
lateralmente, na necessidade administrativa ou a pedido do contratado.
8.7.as relações dos candidatos claSSificadoS serão divulgadas no site da Se-
cretaria de Estado de Educação através do endereço eletrônicosectet.pa.gov.br,
8.8.O Edital poderá sofrer eventuais atualizações ou retificações durante 
a realização do certame, por meio de Edital ou aviso a ser publicado no 
site da Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, 
Profissional e Tecnológica através do endereço eletrônico sectet.pa.gov.br,
8.9. a Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, 
Profissional e Tecnológica não se responsabiliza por inscrições não com-
putadas ou computadas erroneamente por motivo de ordem técnica dos 
computadores do candidato, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a regular transferência de dados.
8.10. os casos omissos serão analisados pela comissão do Processo Sele-
tivo Simplificado com base nas normas vigentes e no direito que regem a 
administração pública.
Belém, 05 de agosto de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica

aNeXo i
croNoGraMa das etaPas

ETaPa aTiVidadE local PErÍodo

1 inscrição online www.sectet.
pa.gov.br

a partir das 12 horas do dia 09 de agosto até às 
23:59:59h do dia 11 de agosto de 2021

2 resultado Preliminar www.sectet.
pa.gov.br 16 de agosto de 2021

3 interposição de recursos www.sectet.
pa.gov.br 17 de agosto de 2021

4 resultado da análise dos 
recursos

www.sectet.
pa.gov.br 20 de agosto de 2021

5 Resultado final www.sectet.
pa.gov.br 23 de agosto de 2021

6 convocação de candida-
tos aprovados

www.sectet.
pa.gov.br 24 de agosto de 2021

7 assinatura de contratos conforme demanda da 
SEcTET

a partir de 24 de agosto de 2021, na Secretaria da 
SEcTET

aNeXo ii
VaGas oFertadas

região de 
integração Município EScola Eixo tecno-

lógico
Nº de candi-

datos
cH 

Semanal
cH 

Mensal formação Exigida

Guamá
 

Belém EEfM dEodoro dE 
MENdoNÇa

 

Gestão e 
Negócios

 

1 20 100 Bacharel em ciên-
cias contábeis

Gestão e 
Negócios

 

1 20 100
Bacharel em 

administração de 
Empresas

informação e 
comunicação

 

2 20 100

ciência da 
computação ou 
Engenharia da 
computação

Belém EE VilHENa alVES
 

Gestão e 
Negócios

 

1 20 100
Bacharel em 

administração de 
Empresas

informação e 
comunicação

 

2 40 200

ciência da 
computação ou 
Engenharia da 
computação

Belém EETEPa ProfESSor 
aNiSio TEiXEira

 

Gestão e 
Negócios

 

1 30 150 Bacharel em ciên-
cias contábeis

informação e 
comunicação

 

1 30 150

ciência da 
computação ou 
Engenharia da 
computação

Belém
iNSTiTUTo dE EdU-
caÇÃo do ESTado 

do Pará -  iEEP
 

Educacional e 
Social

1 20 100
licenciatura com 
proficiência em 

liBraS

Belém

EScola TEcNica 
ESTadUal Ma-

GalHÃES BaraTa 
– ETEMB

 

informação e 
comunicação

2 40 200

ciência da 
computação ou 
Engenharia da 
computação

Benevides
EEEMT ProfESSo-

ra aNa TElES
 

informação e 
comunicação

2 20 100

ciência da 
computação ou 
Engenharia da 
computação

Tapajós Santarém EETEPa SaNTarÉM
 

informação e 
comunicação

2 40 200

ciência da 
computação ou 
Engenharia da 
computação

aNeXo iii 
critÉrio de PoNtUaÇÃo

aNeXo iii - a escoLaridade 

formação requisito Pontuação

Graduação

diploma do curso de graduação de nível superior expedi-
do por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério 

da Educação 2.5 ponto

Especialização

diploma do curso de pós-graduação em nível de especia-
lização com carga horária igual ou superior a 360 horas, 

expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação.

3.5 pontos

Mestrado

diploma de curso de pós-graduação em nível de Mestra-
do, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação 4.5 pontos

doutorado

diploma de curso de pós-graduação em nível de douto-
rado, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação 6.5 pontos

aNeXo iii – B eXPeriÊNcia ProFissioNaL

criTÉrio dEScriÇÃo PoNTUaÇÃo

Tempo de serviço Documento que comprove a experiência profissional na 
área ou função a que concorre

01(um) ponto por ano 
completo, até o máximo de 

10(dez) pontos

aNeXo iii - c QUaLiFicaÇÃo ProFissioNaL

criTÉrio dEScriÇÃo PoNTUaÇÃo

cursos  de  capacitação 
profissional

Certificados de cursos de capacitação, devidamente 
registrados pela instituição formadora, legalmente autori-
zada, contendo carga horária e conteúdos ministrados.

01(um) ponto para cada 
curso inerente a árEa que 
concorre de 40 (quarenta) 

horas, apresentadas e com-
provadas, até o

máximo de 10 pontos
Protocolo: 688833
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..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 009/2020
data da assinatura: 05/08/2021
Vigência: 06/08/2021 a 06/08/2022
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigên-
cia, como também a repactuação contratual.
Valor: r$ 493.913,76
Exercício: 2021
fonte: 0101
dotação orçamentária: 19.122.1297.8338
Natureza de despesa: 339037
contratada: Polo Segurança Especializada EirEli.
cNPJ: 02.650.833/0001-23
Endereço: Trav. curuzu n° 1245, Bairro: Marco, cEP: 66.085-110, Belém -Pa
ordenador de despesa: carlos Edilson de almeida Maneschy – diretor Pre-
sidente da faPESPa.

Protocolo: 688870
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria – Presi Nº. 130, de 05 de aGosto de 2021 - EMENTa: 
designa comissão para atualização do cadastro eSic - aGE. o 
PrESidENTE da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
E coMUNicaÇÃo do ESTado Pará, no uso de suas competências que lhe 
são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNSidEraNdo 
o que determina o art. 7º do decreto Estadual Nº 1.359, de 31 de agosto de 
2015, que regula o acesso às informações previsto na lei Nº 12.527 – lei 
de acesso à informação – lai.; r E S o l V E: art.1º revogar a PorTaria 
– Presi nº. 076, de 02 de julho de 2020. art.2º designar comissão para 
atualização do cadastro eSic - aGE; 

Nome cargo/função Matrícula função Sic
Sandra Suely Souza 

dos Santos
operador de

Teleprocessamento 3245705 responsável Sic

Maria Estelita dias 
do amaral auxiliar administrativo 3249620 responsável Sic

Edivaldo conceição 
dos Santos assistente de Produção 325044 autoridade Gerencial

luiz flávio Matta 
costa Gerente de área 8014453 autoridade

Hierarquicamente superior

art. 3° Esta PorTaria entra em vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário. art. 4º Publique-se, dê-se ciência e cumpra-
se. Gabinete da Presidência da ProdEPa – Empresa de Tecnologia 
da informação e comunicação do Estado do Pará, 05 de agosto de 
2021. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa Presidente da Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 689019
.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2021
Processo Pae Nº 2021/398.107
oBJETo: registro de preços para aquisição de torres monotubulares, pos-
tes treliçados e torres autoportantes com sistema de proteção contra des-
cargas atmosféricas e sistema de iluminação/balizamento, incluindo son-
dagem de solo, fundação, montagem e instalação.
daTa da aBErTUra: 23 de agosto de 2021
Horário: 10 horas
local: www.comprasgovernamentais.gov.br (coMPraSNET)
UaSG da ProdEPa: 925483
ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
PrEGoEiro: Eduardo andrade
obs.: o edital encontra-se disponível nos sítios www.comprasgovernamentais.
gov.br (coMPraSNET) e no Mural de licitações (www.compraspara.gov.br).

Protocolo: 688798
.

diÁria
.

Portaria Nº 334, de 5 de aGosto de 2021 - diária ao colaborador 
faBio aUGUSTo NUNES BaSToS, aNaliSTa dE SUPorTE, matrícula 
73170 , 02/08/2021 a 06/08/2021, à Belém-Pa/castanhal/inhangapí/
Bujarú/Belém-Pa, para continuação ao ajuste da infovias, troca de 
equipamentos de rádios PTP e migração dos enlaces. MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa -  Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.

Portaria Nº 335, de 5 de aGosto de 2021 - diária ao colaborador 
rUBENS orTiZ dE alMEida JUNior, Técnico em Telecomunicações, 
matrícula 73425, 02/08/2021 a 06/08/2021, à BelémPa/castanhal/
inhangapí/Bujarú/Belém-Pa, para continuação ao ajuste da infovias, 
troca de equipamentos de rádios PTP e migração dos enlaces. MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa -  Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 336, de 5 de aGosto de 2021 - diária ao colaborador 
Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, Técnico em Telecomunicações, 
matrícula 734276, 02/08/2021 a 06/08/2021, à BelémPa/castanhal/
inhangapí/Bujarú/Belém-Pa, para continuação ao ajuste da infovias, 
troca de equipamentos de rádios PTP e migração dos enlaces. MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 337, de 5 de aGosto de 2021 - diária ao colaborador 
EdiMilToN VidiGal SoEiro, Gerente de divisão, matrícula 73313, 
03/08/2021 a 06/08/2021, à Belém-Pa/castanhal/abaetetuba/
Barcarena.../Belém-Pa, para Vistorias. técnica nas estações de Santa isabel 
, castanhal, Maracanã, e acompanhamento de serviço da terceirizada.
MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 338, de 5 de aGosto de 2021 - diária ao colaborador 
rafaEl foNTENElES daNTaS, analista Técnico, matrícula 73402, 
02/08/2021 a 05/08/2121, à Belém-Pa/castanhal/inhangapí/Bujarú/
Belém-Pa, para Troca de Enlace entre castanhal e inhangapí e troca de 
radio em Bujarú. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 339, de 5 de aGosto de 2021 - diária ao colaborador 
lEoPoldo JoSÉ MoraES ViaNa, Técnico de Manutenção, matrícula 
72113, 05/08/2021 a 05/08/2021, à Belém-Pa/Vigia/Belém-Pa, para 
Manutenção do Hotzone de Vigia. região Guamá. MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 340, de 5 de aGosto de 2021 - diária à colaboradora 
GiZEllE ariEl MoraES loBaTo, analista de rede e dados, matrícula 
73424, 05/08/2021 a 05/08/2021, à Belém-Pa/Vigia/Belém-Pa, para 
Manutenção do Hotzone de Vigia. região Guamá. MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 689058
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

..

Portaria
.

Portaria Nº279/2021-seeL 
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº30.714, de 30 de junho de 2006, e consideran-
do o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
i – designar o servidor roSiaNE SoUZa GoMES, matrícula nº 5892432/1, 
para atuar na função de fiscal da parceria a ser celebrada com a MORAES 
E SaraiVa coMÉrcio dE TEcidoS, cNPJ Nº 10.763.740/0001-33, refe-
rente a aquisição de MaTErial ESPorTiVo.
Belém, 03 de agosto de 2021
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 688966
Portaria Nº 272/2021-seeL 
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº30.714, de 30 de junho de 2006, e consideran-
do o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
i – designar o servidor laila JacoB dE liMa, matrícula nº 5895911/1, 
para atuar na função de fiscal da parceria a ser celebrada com a MORAES 
E SaraiVa coMÉrcio dE TEcidoS, cNPJ Nº 10.763.740/0001-33, refe-
rente a aquisição de MaTErial ESPorTiVo.
Belém, 03 de agosto de 2021
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 688945
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

..

diÁria
.

Portaria 328/GePs/setUr de 05 de aGosto de 
2021;coNSidEraNdo os termos do processo 2021/657254; rESolVE: 
conceder a complementação de 01 (uma) diária referente à viagem ao 
município de Soure ocorrida em 29/06 à 02/07/2021, conforme PorTaria 
nº 178/2021, ao servidor dEoclÉcio NEVES cordEiro JÚNior, matrícula 
funcional nº. 54197969/1,Técnico de Planejamento e Gestão em Turismo, 
que teve a necessidade de permanência no local, e o retorno só foi possível 
no dia 03/07/2021. registre-se, Publique-se e cumpra-se. aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE. diretor de administração e finanças.

Protocolo: 688735
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..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 33/2021/GaB/dPG, de 03 de aGosto de 2021.
cria comissão para estudo e elaboração de minuta de resolução que regu-
lamenta a gratificação de que trata o Art. 46, § 8º, da Lei Complementar 
Estadual Nº 054/2006.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e Xi, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o que dispõe o art. 46, § 8º, da lei 
complementar Estadual Nº 054/2006; rESolVE:
Art. 1º Esta PORTARIA tem por finalidade instituir Comissão para estudo e 
elaboração de minuta de resolução que regulamenta a gratificação de que 
trata o art. 46, § 8º, da lei complementar Estadual Nº 054/2006.
art. 2º designar, sem prejuízo de suas atribuições ordinárias, os membros 
abaixo relacionados para compor a comissão de que trata esta PorTaria:
i – EdGar MorEira alaMar, id. funcional nº 55588692, que a presidirá;
ii – lUciaNa SaNToS filiZZola BriNGEl, id. funcional nº 55589612;
iii – daVid oliVEira PErEira da SilVa, id. funcional nº 5895999;
iV – daNiEl aUGUSTo loBo dE MElo, id. funcional nº 57227137;
V – 2 (dois) representantes da associação das defensoras e defensores 
Públicos do Estado do Pará.
art. 3º a comissão atuará estratégica e coletivamente na elaboração de 
minuta de resolução do Conselho Superior que regulamenta a gratificação 
de cumulação, a ser submetida à aprovação do defensor Público-Geral em 
até 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação desta PorTaria.
art. 4º a participação na comissão a que se refere esta PorTaria não 
será remunerada a nenhum título, constituindo serviço público relevante 
prestado à defensoria Pública do Estado do Pará.
art. 5º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 688592
Portaria Nº 448/2021/GGP/dPG, de 05 de aGosto de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, inciso Viii c/c art. 48, todos da lei com-
plementar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o disposto no 
art. 3º da resolução cSdP Nº 154, de 14 de março de 2016, alterada pela 
resolução cSdP nº 274, de 10 de maio de 2021; considerando o Processo 
cSdP Nº 532/2021 (PaE Nº 2021/688111); considerando que o conselho 
Superior da defensoria Pública, na 223ª sessão ordinária realizada no dia 
02 de agosto de 2021, à unanimidade, aprovou o pedido de afastamento 
de curta duração do defensor Público rodriGo cErQUEira dE MiraNda 
para elaboração de tese de mestrado, rESolVE:
art. 1º autorizar o defensor Público rodriGo cErQUEira dE MiraNda, 
id. funcional nº 55588725, a se afastar de suas funções, sem prejuízo de 
seus vencimentos, pelo período de 60 (sessenta) dias, para elaboração de 
tese de mestrado, observadas as condições constantes da resolução cSdP 
Nº 154, de 14 de março de 2016.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor a contar do primeiro dia útil após a sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 689078
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 034/2021/GaB/dPG, de 05 de aGosto de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, incisos i, Viii e Xi da lei complementar 
n° 054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando as disposições da lei 
nº 8.666/93 que regulamenta o disposto no art. 37, XXi da constituição 
federal; considerando o que consta no PaE nº 2021/729167, rESolVE:
art. 1º designar, na forma do art. 3º, inciso iV da lei nº 10.520/2002, os 
servidores públicos abaixo relacionados, a fim de atuarem como Pregoeiros 
desta defensoria Pública:
i - Eduardo Tathuhiro Nakata, id. funcional nº 57231663;
ii - rogério da Silva Pereira, id. funcional nº 5890906;
iii - Tássia de fátima do rego Pereira, id. funcional nº 57200609.
art. 2º designar, na forma do art. 3º, inciso iV da lei nº 10.520/2002, os 
servidores públicos abaixo relacionados, a fim de atuarem como equipe de 
apoio aos Pregoeiros desta defensoria Pública:
i - andré oliveira Bordalo, id. funcional nº 80845355;
ii - antônio augusto Soares de oliveira, id. funcional nº 57201147;
iii - davidson Breno S. consolação, id. funcional nº 54197219;
iV - Érica ribeiro de Souza, id. funcional nº 57190731;
V - Gil correa dos Santos, id. funcional nº 57206425;
Vi - luiz carlos Moreira farias Junior, id. funcional nº 557227037;
Vii - Marcel Moreira Monteiro, id. funcional nº 57211188;
Viii - Marcelo dos Santos Gambôa, id. funcional nº 57211830;
iX - Natália couto dias da Silva, id. funcional nº 57195075.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 689082

.

errata
.

Portaria nº 445/21/GGP/dPG, de 02 de agosto de 2021.
RESOLVE: Por motivo de incorreção. Retificar o período do gozo de Licença 
Prêmio da Servidora Pública VEra lÚcia MaGalHÃES dE frEiTaS, id funcional 
320200/ 1, concedidas pela PorTaria nº 107/2021GGP/dPG, de 05/02/2021, 
publicada no doe nº 34.496, de 19/02/2021, nos termos seguintes:
Tornar sem efeito o P.a (93/96) 30 dias de 09/05/2021 a 07/06/2021 e
onde se lê: período 08/02/2021 a 09/03/2021.;
leia-se: período 10/02/2021 a 11/03/2021 e
onde se lê: período 10/03/2021 a 08/05/2021.;
leia-se: período 12/03/2021 a 10/05/2021.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
MoNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 688808
.

coNtrato
.

coNtrato 052/2021
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 019/2021
Processo/ProtocoLo Nº. 2021/740163
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (cNPJ/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa aSSociaÇÃo Polo ProdUTiVo do Pará 
– fáBrica ESPEraNÇa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 07.553.026/0001-06.
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa espe-
cializada visando a aquisição de camisas, coletes, bonés e mascaras de proteção 
para identificação dos servidores desta Defensoria Pública do Estado do Pará.
daTa aSSiNaTUra: 04/08/2021. Valor GloBal: r$ 370.080,00. doTa-
ÇÃo orÇaMENTária: Programa / Projeto / atividade: 03.122.1447.8458. 
fonte de recursos: 0101. Elemento: 339030. Plano interno: 1050008458c. 
GP Pará: 266605. ViGÊNcia: o presente contrato terá vigência por 12 
(doze) meses, a partir da data de sua assinatura. foro: Justiça Estadual 
do Pará – comarca de Belém.
rESPoNSáVEl da coNTraTada:
arTUr JoSE JaNSEN NoVaES, cPf: 631.953.802-34.
ENdErEÇo da EMPrESa: rua antonio Barreto, nº 1595, Bairro: fátima, 
cEP: 66060-060, Belém/Pa.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral.
cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 688618
coNtrato 051/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº. 001/tJPa/2021
aTa SrP 003/2021 TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará – TJPa
ProcESSo N.º 2021/777183-dPE/Pa.
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (cNPJ/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa MUlTPaPEr diSTriBUidora dE Pa-
PÉiS lTda. inscrita no cNPJ nº 26.976.381/0001-32.
oBJETo: o presente termo tem por objeto aquisição de PaPEl a4, para 
atender as necessidades da defensoria Pública do Estado do Pará, em con-
formidade com as especificações, qualidade e condições gerais estabeleci-
das no Termo de referência - anexo i do Edital.
daTa aSSiNaTUra: 04/08/2021. Valor GloBal: r$ 106.096,00. doTa-
ÇÃo orÇaMENTária: Programa / Projeto / atividade: 03.122.1447.8458. 
fonte de recursos: 0101. Elemento: 339030. Plano interno: 1050008458c. 
GP Pará: 266605. ViGÊNcia: o presente contrato terá vigência por 12 
(doze) meses, a partir da data de sua assinatura. foro: Justiça Estadual 
do Pará – comarca de Belém.
rESPoNSáVEl da coNTraTada:
claUdio caETaNo doS SaNToS, cPf: 611.252.021-49.
ENdErEÇo da EMPrESa: SiBS Quadra 03 conjunto a lotes 05/07 N. Ban-
deirante, Brasília-df.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral.
cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 688616
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº. 003/2021 coNtrato N° 042/2018
Processo Nº 2018/338598 – dP.
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-
38) e a empresa liMPar liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda (cNPJ/Mf nº. 
08.775.721/0001-85).
oBJETo: o objeto deste Termo aditivo ao contrato supramencionado é 
a ProrroGaÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia, inicialmente estabelecido na 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do contrato firmado, por mais 12 (doze) 
meses, a contar de 23/08/2021 a 23/08/2022. E ModificaÇÃo do Valor 
do coNTraTo, inicialmente estabelecido na cláUSUla QUarTa, consoan-
te dispõe a cláUSUla oiTaVa: da repactuação do contrato nº 042/2018, 
conforme estabelecido na convenção coletiva de Trabalho 2021/2022, mo-
dificando o valor unitário mensal por Posto de Servente para R$ 3.482,93 
(três mil quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos), 
sendo 01 posto no valor total anual em r$ 41.795,16 (quarenta e um mil 
setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dezesseis centavos), a 
contar de 01/01/2021. daTa da aSSiNaTUra: 03/08/202021. doTaÇÃo 
orÇaMENTária: Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8460 Nature-
za de despesa: 339037 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008460c 
Gp Pará: 266601. foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. 
rESPoNSáVEiS da coNTraTada: JUlio cESar SoarES fUrriEl. E iGor 
cESar SilVa fUrriEl. cPf: 873.992.612-53 e cPf/Mf: 522.385.207-91. 
ENdErEÇo da EMPrESa: avenida José Marcelino de oliveira, 612, Passa-
gem Bom Jardim, nº 02, bairro: centro, cEP. 67.030-170, ananindeua/Pa.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 688625
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JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

..

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 046/tJPa/2021
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é registro de preço para 
eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no transporte de 
carga (bens permanentes - móveis, eletrodomésticos, equipamentos de 
informática, equipamentos de refrigeração, etc), compreendendo serviços 
de embalagem, carga/descarga, desembalagem e montagem, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.
SESSÃo PÚBlica: 16/08/2021, às 10h00min, horário de Brasília, no ende-
reço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br. UaSG do TJ/Pa: 925942.
Edital disponível em: www.gov.br/compras/pt-br e  www.tjpa.jus.br. informações 
pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-3184 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br.
Belém, 05 de agosto de 2021.
Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 688729
..

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de aPLicaÇÃo de PeNaLidade Nº. 024/2021/tJPa – o 
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, órgão do Poder Judiciário 
com sede na avenida almirante Barroso, nº 3089, Bairro do Souza, na 
cidade de Belém, Estado do Pará, cEP 66.613-710, com inscrição no cNPJ/
Mf nº 04.567.897/0001-90, neste ato representado por sua Secretária de 
administração, em obediência a PorTaria nº. 451/2020-GP, através da 
qual foi delegada a aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 
da lei nº.8.666/1993 e artigo 7º da lei nº.10.520/2002 e nos termos do 
artigo 22 da lei Estadual nº. 8.972/20, a Senhora dÉBora MoraES GoMES 
– Secretária de administração do TJPa , no uso de suas atribuições legais, 
vem aplicar à  empresa cantão Vigilância e Segurança ltda - EPP, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº. 14.966.650/0003-62, com sede na cidade 
de Belém, Estado do Pará, Travessa Quintino Bocaiuva, n°2129, bairro 
do condor, cidade de Belém, Estado do Pará, e-mail: cantaovigilancia.
para@gmail.com , fone: (91) 3230 - 2750,a penalidade de multa, no 
valor de r$ 77,72 (setenta e sete reais e setenta e dois centavos),por 
descumprimento das obrigações contidas no contrato nº 034/2020, com 
base nos documentos e manifestações acostados aos autos, e por tudo o 
que foi observado no referido parecer, cuja motivação e fundamentação 
integra este ato decisório, conforme os termos do Pa-Pro-2020/02541.02 
//Belém, 27 de julho de 2021. // débora Moraes Gomes – Secretária de 
administração do TJPa.

Protocolo: 688901
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

..

Portaria
.

Portaria Nº 37.320, de 03 de aGosto de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Expediente protocolizado neste Tribunal sob o nº 
009412/2021,
r E S o l V E:
EXoNErar, a pedido, o servidor dElToN JoSÉ PErEira TaPaJÓS, matrícu-
la nº 0101717, do cargo em comissão de Subsecretário de representação 
– Ur SaNTarÉM NS-02, a partir de 30-07-2021.

Protocolo: 688817
Portaria Nº 37.331, de 05 de aGosto de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 020/2021 SETiN, de 22 de julho de 
2021, protocolizado sob o Expediente nº 009366/2021,
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor rodriGo loPES rocHa, matrícula nº 0101466, 
como pregoeiro, no processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico, por 
meio da modalidade de registro de Preços, para aquisição de licenciamen-
to para o software Vmware Horizon View para provimento de infraestrutura 
de Virtualização de desktops para o Tribunal de contas do Estado do Pará.
ii - dESiGNar, como membros da equipe de apoio, os servidores: rENaTa 

PiQUEira dE aNdradE SoarES, analista auxiliar de controle Externo, 
matrícula nº 5616735, JadE loBaTo NoBrE, assessora de conselheiro 
NS-01, matrícula nº 0101458, dHEiSoN PErEira PESSoa, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101475 e alEXaNdrE caMPElo coSTa, 
auditor de controle Externo, matrícula nº 0101055.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 05 
de agosto de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 688827
.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 37.329, de 04 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 a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 009663/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoSÉ TarciSio doS SaNToS, agente auxiliar de 
Serviços administrativos, matrícula nº 0100074, 60 (sessenta) dias de li-
cença prêmio, referente ao triênio de 01.05.2002/2005, nos termos do 
artigo 98 da lei nº 5.810/94, no período de 01-07 a 29-08-2021.

Protocolo: 688721
Portaria Nº 37.330, de 04 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 a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 009527/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor WalMir doMiNGUES PiNTo, agente auxiliar de 
Serviços Gerais, matrícula nº 0100055, 30 (trinta) dias de licença prêmio, 
referente ao triênio de 01-05-2011/2014, nos termos do artigo 98 da lei 
nº 5.810/94, no período de 01 a 30-07-2021.

Protocolo: 688717
Portaria Nº 37.328, de 04 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 a solicitação da interessada através de documento proto-
colizado sob o nº 009662/2021
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora NaZarÉ daS GraÇaS GoMES NaSciMENTo, ana-
lista auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0178810, 60 (sessenta) 
dias de licença prêmio, referente aos triênios de 06-12-2012/2015, nos 
termos do artigo 98 da lei nº 5.810/94, no período de 16-08 a 14-10-
2021.

Protocolo: 688712
Portaria Nº 37.316, de 02 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 a solicitação da interessada através de documento proto-
colizado sob o nº 009342/2021
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa iZaBEl NEVES SiQUEira, assessor Técnico de 
controle Externo, TcE-cT-601, matrícula nº 0179035, 60 (sessenta) dias 
de licença prêmio, referente ao triênio de 15-06-2015/2018, nos termos do 
artigo 98 da lei nº 5.810/94, no período de 02-08 a 30-09-2021.
*republicada por ter saído com incorreções no doE de 03/08/2021

Protocolo: 688811
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4° terMo aditiVo
coNtrato Nº: 03/2020
daTa aSSiNaTUra: 04/08/2021
oBJETo: alteração do valor do quantitativo inicialmente pactuado com acrés-
cimo de 18,26% (dezoito inteiros e vinte e seis centésimos porcento) do valor 
original do contrato, conforme preceitua o art. 65, §1° da lei nº 8.666/93.
Valor Mensal: r$ 343.842,10 (trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e 
quarenta e dois reais e dez centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
as despesas decorrentes deste Termo aditivo correrão a conta da seguinte 
dotação orçamentária:
dotação orçamentária:
dotação orçamentária:
Unidade Gestora: 020101......Tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de Trabalho:
01.032.1455 6.267.................operacionalização das ações administrativas
fontes:
01 - recursos ordinários
12 – receita Patrimonial – outros Poderes
Natureza da despesa:
3.3.90.37.04..........................Manutenção e conservação de Bens imóveis
contenção de crédito: 2021Nd00039
coNTraTada: SGE - SErViÇoS GEraiS E ENGENHaria EirEli.
ENDEREÇO: Avenida Senador Lemos nº 2053, Ed. Tropical Office, sala 22, 
Bairro do Telégrafo, cEP. 66.113-000, Belém/Pa
cNPJ/Mf Nº: 83.343.665/0001-25
ordENador: Maria de lourdes lima de oliveira

Protocolo: 688745
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terMo aditiVo N.º 08
coNtrato N.º 17/2016
daTa aSSiNaTUra: 28/07/2021.
oBJETo: repactuação de valor do contrato, previsto no art. 65, inciso ii, 
alínea “d” da lei n.º 8.666/1993, em razão de convenção coletiva de Tra-
balho 2021/2022, e da data-base da categoria em 1º de janeiro.
Valor aNUal: r$ 220.986,72 (duzentos e vinte mil, novecentos e oitenta 
e seis reais e setenta e dois centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade Gestora:
020101 - Tribunal de contas do Estado do Pará
Projeto/atividade:
01.032.1455.6267 - operacionalização das ações administrativas
fonte de recursos:
01 - recursos ordinários
12 - receita Patrimonial – outros Poderes
contenção de crédito:
2021Nd00111
coNTraTada: SGE SErViÇoS GEraiS E ENGENHaria EirEli (cNPJ: nº 
83.343.665/0001-25).
ENdErEÇo: avenida Senador lemos, n.º 2053, sala 32, Belém-Pa.
ordENadora: Maria lourdes lima de oliveira – Presidente do TcE/Pa.

Protocolo: 688809
..

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N° 03/2021
o Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, considerando requerimento datado de 
17 de junho de 2021 da coordenadoria de Sistemas/SETiN, Parecer nº 
313/2021 da Procuradoria e Manifestação nº 183/2021 da Secretaria de 
controle interno, constantes nos autos deste processo eletrônico, funda-
mentado no art. 25, inciso i, da lei nº 8.666/93, raTifica a inexigibilida-
de de licitação para contratação direta da empresa SS SaNToS SErViÇoS 
E SofTWarE EirEli, especializada na prestação de serviços de manu-
tenção, suporte técnico e desenvolvimento de novas funcionalidades, de 
acordo com o banco de horas de fábrica de software para o sistema de 
processo eletrônico e-TcE.
Belém-Pa, 04 de agosto de 2021.
Maria loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente do TcE/Pa

Protocolo: 688874
..

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 37.327, de 04 de aGosto de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, coNSidEraNdo o Memorando nº 55/2021 da acri, protoco-
lizado sob o Expediente nº 009743/2021, r E S o l V E:
coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor PaUlo SÉrGio fErrEi-
ra dE SoUZa, auxiliar T.c.E. administrativo, matrícula nº 0100219, para 
ocorrer ao pagamento das despesas abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2021.
Valor do Suprimento: r$ 8.000,00 (oito mil reais).
Naturezas das despesas: 339030 e 339039.
Programa de Trabalho: 01032112262670000-operacionalização das ações 
administrativas.
Período de aplicação: 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término do perí-
odo de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: Tesouro
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 04 
de agosto de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 688676
.

FÉrias
.

Portaria Nº 37.332, de 05 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,
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 dias de férias à servidora Karla aZEVEdo cEBolÃo, assessor 
de conselheiro, matrícula nº 0101123, para serem gozadas no período de 
02-08 a 31-08-2021, de conformidade com o artigo 74 da lei nº 5.810/94.

Protocolo: 688728

..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria N° 162/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo as informações e documentos constantes do Processo 
administrativo Eletrônico nº 2020/198734, relativo ao lEilÃo Nº 01/2021 
– MPc/Pa, cujo objeto era a alienação de 02 (dois) veículos automotores 
inservíveis ao Ministério Público de contras do Estado do Pará, conforme 
aNEXo i do EdiTal dE lEilÃo PÚBlico Nº 01/2021/MPc-Pa (seq. 58 do 
PaE nº 2020/198734), publicado no doE/Pa nº 34.620, de 24/06/2021;
coNSidEraNdo que, no curso do referido certamente (lEilÃo Nº 01/2021 
– MPC/PA), verificou-se que o servidor DAVI KETLEY SOUSA MORAES – 
matrícula nº 200267, ocupante do cargo efetivo de assistente Ministe-
rial de informática, cuja posse e exercício neste MPc/Pa ocorreram em 
03/08/2020 – efetivou transferência bancária, no valor de r$ 40.100,00 
(quarenta mil e cem reais), correspondente à arrematação do bem descri-
to no item 2 do aludido leilão (veículo da marca HoNda ciVic, modelo 
lXl – cor PrETa, aNo/ModElo 2012/2013, Placa ofV 9756, cHaSSi 
93HfB2550dZ202448), consoante se constata do comprovante de depósi-
to bancário jungido à pág. 3 da seq. 63 do PaE nº 2020/198734;
coNSidEraNdo que a conduta praticada pelo referido servidor viola, em 
tese, dentre outros comandos normativos, o disposto no artigo 9º da lei 
federal nº 8.666/1993 e as regras constantes do EdiTal dE lEilÃo PÚ-
Blico Nº 01/2021/MPc-Pa (em especial as dos itens 5, 5.2 e 5.2.7); e
coNSidEraNdo o art. 199 e ss. da lei estadual nº 5.810/1994 (rJU/Pa),
rESolVE:
i – instaurar processo administrativo disciplinar destinado a apurar res-
ponsabilidade do servidor daVi KETlEY SoUSa MoraES (matrícula nº 
200267, ocupante do cargo efetivo de assistente Ministerial de informáti-
ca), por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha 
relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido, nos 
autos do Processo administrativo Eletrônico nº 2020/198734.
ii – designar a Procuradora de contas dEÍla BarBoSa Maia e os servidores 
efetivos cláUdia SalaME SEriQUE, Técnica em Procuradoria: administra-
dor, ElToN JoNaS PErEira da SilVa, auxiliar Judiciário, SilVaNE dE fáTi-
Ma SilVa BalTaZar, assistente Ministerial de controle Externo, e roGÉrio 
coUTo fEliPE, assessor Técnico, para, sob a presidência da primeira, compo-
rem a respectiva comissão de processo administrativo disciplinar.
iii – o prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 
(sessenta) dias, contados da data de publicação deste ato, admitida a pror-
rogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem, nos termos 
do art. 208 da lei estadual nº 5.810/1994 (rJU/Pa).
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 05 de agosto de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 688854
.

coNtrato
.

extrato de contrato
N° do contrato: 19/2021 – MPc/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 11/2021-MPc/Pa.
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará (cNPJ 
05.054.978/0001-50) e claro S/a (cNPJ: 40.432.544/0001-47).
objeto do contrato: Serviço de acesso à internet, por meio de link dedicado.
Vigência: 02/08/2021 a 02/08/2022.
Valor do contrato: r$ 17.192,35 (dezessete mil, cento e noventa e dois 
reais e trinta e cinco centavos).
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 01.032.1493.8752.0000; 
Natureza da despesa: 33.90.40.00.
fonte de recurso: 0101000000 – recursos do Tesouro do Estado
foro: foro da comarca de Belém, Estado do Pará.
data da assinatura: 02/08/2021
ordenador responsável: Guilherme da costa Sperry, Procurador Geral de contas.

Protocolo: 688748
.

FÉrias
.

Portaria N° 159/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias do servidor caio anderson da 
Silva dantas, datado de 02/08/2021 (Protocolo PaE nº 2021/833245), pelo 
qual solicita, para o período de 06 a 17/12/2021, gozo de 12 (doze) dias 
das férias do período aquisitivo 2020/2021, e
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 010/2020 – MPc/Pa – colégio, 
de 21/08/2020;
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rESolVE:
conceder ao servidor caio aNdErSoN da SilVa daNTaS, ocupante do 
cargo em comissão de assessor da Procuradoria, matrícula nº 200221, 
12 (doze) dias das férias relativas ao período aquisitivo 01/07/2020 a 
30/06/2021, para o período de 06 a 17/12/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 04 de agosto de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 688963
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2272/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor aNGElo NaZarENo 
coSTa BarBoSa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Processo 
administrativo nº 024/2021-SGJ-Ta, cujo objeto é a aquisição de material 
de limpeza hospitalar, sacos plásticos e TNT, para uso no departamento 
Médico e odontológico do MP-Pa, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, 
da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, i, do decreto federal nº 
10.024, de 20/09/2019, decreto Estadual 534, de 05 de fevereiro de 2020, 
art. 5º, ii, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, Vi, e 11 do 
decreto Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no impedimento deste, a 
servidora laYS faVacHo BaSToS, 1ª Suplente, e o servidor rafaEl ro-
driGUES dE SoUZa, 2º Suplente, devendo atuar como membro da Equipe 
de apoio o servidor MarcoS GErSoN MarialVa EliSiário e, no seu im-
pedimento, daNiEla SaNToS BaraTa oliVEira, para análise técnica das 
propostas e da documentação de qualificação técnica, e a servidora MONI-
ca faBÍola caValcaNTE doS aNJoS, Técnica-contadora, para análise da 
documentação contábil.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém (Pa), 05 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 688848
Portaria Nº 2273/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor aNGElo NaZarENo 
coSTa BarBoSa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Processo 
administrativo nº 040/2021-SGJ-Ta, cujo objeto é a aquisição de papéis 
especiais, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, 
de 17/7/2002, art. 13, i, do decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, 
decreto Estadual 534, de 05 de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei Es-
tadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, Vi, e 11 do decreto Estadual nº 
2.069, de 20/02/2006, e no impedimento deste, a servidora laYS faVa-
cHo BaSToS, 1ª Suplente, e o servidor rafaEl rodriGUES dE SoUZa, 
2º Suplente, devendo atuar como membro da Equipe de apoio o servidor 
ValTEr aNdrEY ValoiS caValcaNTE e, no seu impedimento, TarSo dE 
MElo fidÉliS, para análise técnica das propostas e da documentação de 
qualificação técnica, e a servidora MONICA FABÍOLA CAVALCANTE DOS 
aNJoS, Técnica-contadora, para análise da documentação contábil.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém (Pa), 05 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 688843
Portaria Nº 2271/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor rafaEl rodriGUES 
dE SoUZa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Processo admi-
nistrativo n.º 192/2019-SGJ-Ta, cujo objeto é o registro de Preços para 
fornecimento de placas para identificação de ambientes internos e placas 
em vidro temperado, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, da lei fede-
ral nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, i, do decreto federal nº 10.024, de 
20/09/2019, decreto Estadual 534, de 05 de fevereiro de 2020, art. 5º, 
ii, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, Vi, e 11 do decreto 
Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no impedimento deste, a servidora 
laYS faVacHo BaSToS, 1ª Suplente, e o servidor aNGElo NaZarENo 
coSTa BarBoSa, 2º Suplente, devendo atuar como membro da Equipe de 
apoio a servidora VErENa BarroS frEirE coSTa e, no seu impedimento 
aNa PriScila corrEa, para análise técnica das propostas e da documen-
tação de qualificação técnica, e a servidora MONICA FABIOLA CAVALCANTE 
doS aNJoS, Técnica-contadora, para análise da documentação contábil.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém (Pa), 05 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 688845

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 2241/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 02/2021-MPPa/14ª PJ cível, de 
23/07/2021, protocolizado no “SiP” sob o 10498/2021, em 23/07/2021,
coNSidEraNdo a exoneração da servidora aNNa clara caPUcHo laVarEda 
da GraÇa do cargo de assessor de Procurador de Justiça, MP.cPcP-102.5, 
por meio da PorTaria n.º 2240/2021-MP/PGJ , de 04/08/2021;
coNSidEraNdo ainda, que a nomeação não implicará aumento de des-
pesa com pessoal,
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, c/c os 
arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, oTáVio aUGUS-
To SoarES lEiTE JÚNior, para exercer o cargo de provimento em comissão 
de assessor de Procurador de Justiça, MP.cPcP-102.5, a contar de 02/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 04 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 688579
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº 2240/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso 
de suas atribuições legais, e considerando os termos do ofício n.º 
02/2021-MPPa/14ª PJ cível, de 23/07/2021, protocolizado no “SiP” sob o 
n.º 10498/2021, em 23/07/2021,
r E S o l V E:
EXoNErar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/01/1994, aNNa clara caPUcHo laVarEda da GraÇa do cargo 
de provimento em comissão de assessor de Procurador de Justiça, MP.cP-
cP-102-5, nomeada por meio do ato nº 175/2021, de 27/05/2021, publi-
cado no d.o.E. de 01/06/2021, a contar de 02/08/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 04 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 688577
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 2236/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 059/2020 cPJSiV, de 06/03/2020, 
protocolizado no “SiP” sob o n.º 9694/2020, em 09/03/2021;
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 091/2020-cPJSiV, de 08/05/2020, 
protocolizado no “SiP” sob o n.º 12585/2020, em 08/05/2020,
r E S o l V E:
i – diSPENSar a Promotora de Justiça crYSTiNa MicHiKo TaKETa 
MoriKaWa da função de coordenador da região administrativa 12 - 
região Sudeste iV, designada pela PorTaria n.º 578/2020-MP/PGJ, de 
03/02/2020, publicada no d.o.E. de 05/02/2020, a contar de 27/02/2020.
ii - loUVar a colaboração, a competência, a dedicação e a lealdade com 
que a doutora crystina Michiko Taketa Morikawa se houve no desempenho 
das atribuições de referida função.
iii – dESiGNar o Promotor de Justiça JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS para, 
sem prejuízo de suas funções, exercer a função de coordenador da região 
administrativa 12 - região Sudeste iV, no período de 27/02 a 07/05/2020.
iV – dESiGNar a Promotora de Justiça fraNcYS lUcY GalHardo do ValE 
para, sem prejuízo de suas funções, exercer a função de coordenador da região 
administrativa 12 - região Sudeste iV, no período de 08/05 a 31/12/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 04 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 688576
.

errata
.

errata
Nº do termo aditivo: 2.
Nº do contrato: 072/2018-MP/Pa
Núm. da Publicação: 687539, doE nº 34.658, de 04/08/2021.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Sra. NEila criSTiNa TrE-
ViSaN.
onde se lê: Vigência do aditamento: 03/09/2021 a 02/09/2023.
Leia-se: Vigência do aditamento: 03/09/2021 a 02/09/2024.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 688591
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.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 105/2017-MP/Pa
Núm. do termo aditivo: 7º
Núm. do contrato: 105/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SErVicEliNE 
coMÉrcio E SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda - ME.
objeto do contrato: contratação de Pessoa Jurídica para prestação de ser-
viços de copeiragem, de recepcionista e de telefonista nas dependências 
do Ministério Público do Estado do Pará, no município de Belém e distrito 
de icoaraci – Belém (lote i).
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 105/2017-MP/Pa e reajuste 
do valor contratual.
data de assinatura: 05/08/2021.
Valor Total para Belém (recepcionista): r$ 296.900,82.
Valor Total para icoaraci (recepcionista): r$ 34.023,94.
Valor Total para Belém (Telefonista): r$ 104.849,46.
Valor Total para icoaraci (Telefonista): r$ 34.949,82.
Valor Total para Belém (copeiro): r$ 87.187,71.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8760.
Elemento de despesa: 3390-37.
fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 688629
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Número do Processo: 050/2021-sGJ-ta
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 034/2021-MP/Pa
objeto: registro de preços para contratação de serviços de alimentação.
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço por item
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site https://www.gov.br/compras/pt-br/ ou no Portal 
da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: lays favacho Bastos
local de abertura: https://www.gov.br/compras/pt-br/.
data da abertura: 18/08/2021
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão;
Elemento: 3390-39 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
fonte: 0101 - recursos ordinários
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior.
obs.: 1 - Em caso de divergência entre a descrição e/ou descrição deta-
lhada do item cadastrada no compras governamentais e as consignadas no 
termo de referência, prevalecem as contidas neste último.

Protocolo: 688679
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

coNcorrÊNcia Nº. 001/2020-MP/Pa
oBJETo: Execução de obra para construção de nova sede do MPPa no mu-
nicípio de cametá (lote i); Execução de obra para construção de nova sede 
do MPPa no município de Moju (lote ii).
HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 97/2019-SGJ-Ta, o qual ensejou 
a concorrência nº. 001/2020-MP/Pa e, diante do julgamento da comissão 
Permanente de licitação designada pela PorTaria nº 230/2021-MP/PGJ, 
adjudico e homologo, conforme art. 43, Vi, da lei nº 8.666/93, o objeto 
licitado a favor das empresas abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:

oBJETo 1ª claSSificada Valor GloBal
loTE – i EXEcUÇÃo dE oBra Para coNSTrU-
ÇÃo dE NoVa SEdE do MPPa No MUNicÍPio 

dE caMETá

PlaNa coNSTrUÇÕES coMÉrcio E rEPrE-
SENTaÇÕES lTda – EPP r$1.978.270,24

loTE ii - EXEcUÇÃo dE oBra Para coNSTrU-
ÇÃo dE NoVa SEdE do MPPa No MUNicÍPio 

dE MoJU
orBiS ENGENHaria lTda r$1.503.241,35

Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém, 04 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 688703
..

diÁria
.

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 23 de 
julho de 2021
Portaria Nº 2049/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120985/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaMElla criSTiNa MarTiNS
caSTro carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i

MaTrÍcUla: 999.2831
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): itaituba/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2021 - 22/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais
ordenador(a) da despesa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 20 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2180/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122375/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): colares/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2021 - 02/08/2021, 06/08/2021 - 06/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Mauro Bittencourt dias até a PJ de colares/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2181/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122332/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo alVES caMara
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de curralinho
MaTrÍcUla: 999.2697
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: curralinho - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 06/08/2021 - 07/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Levantamento de informações - Realizar emissão de certificado digital.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2182/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122022/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: KrUcHEUSKY WErBESoN diNiZ alENcar
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2872
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São francisco do Pará/Pa, igarapé-açu/Pa
PErÍodo(S): 23/07/2021 - 24/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar 
a manutenção corretiva na central de alarme instalada nas PJ´s de São 
francisco do Pará e igarapé-açú /Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2183/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122108/2021 conforme abaixo relacionado:
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NoME: MariaNa SoUSa caValEiro dE MacEdo daNTaS
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de itaituba MaTrÍcUla: 999.2331
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: itaituba - Pa
dESTiNo(S): rurópolis/Pa
PErÍodo(S): 03/08/2021 - 04/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2185/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122087/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciaNo aUGUSTo araUJo da coSTa
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1722
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Santarém/Pa, almeirim/Pa
PErÍodo(S): 15/08/2021 - 21/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Juri na 
comarca de almeirim/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2190/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122324/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ ricardo PiNHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.523
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, redenção/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2021 - 20/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar levantamento dos 
serviços necessários de manutenção predial da PJ de redenção/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2192/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121078/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: WEllYToN da SilVa coSTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3325
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 19/07/2021 - 23/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2193/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121353/2021 conforme abaixo relacionado:

NoME: MarlY PaiXao alEiXo doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-i
MaTrÍcUla: 999.1378
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: inhangapi - Pa
dESTiNo(S): São caetano de odivelas/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2021 - 03/08/2021, 09/08/2021 - 10/08/2021, 16/08/2021 
- 17/08/2021, 23/08/2021 - 24/08/2021, 30/08/2021 - 31/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de São caetano de odivelas/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2194/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121784/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: claUdio MarcoS da SilVa SaNToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.064
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2021 - 22/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2195/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121833/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ladiElSoN NaSciMENTo doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: cHEfE dE aPoio daS ProMoToriaS do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.1513
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Garrafão do Norte/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2021 - 06/08/2021, 09/08/2021 - 13/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 (nove) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Garrafão do Norte/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2196/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121836/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: TESSa lUcia PESSoa MUNiZ
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2177
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vitória do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 27/07/2021 - 30/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior;
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2197/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
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âmbito do expediente nº 121912/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricSoN NaSciMENTo da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1131
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 30/07/2021 - 30/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor José aremilton alves de oliveira até o município de Bragança/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2198/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121956/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EldEr doS SaNToS MENdES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2548
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Tucuruí - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2021 - 22/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2199/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121963/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNUEl dE JESUS VilariNHo MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Tailândia - Pa
dESTiNo(S): Moju/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2021 - 06/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ de Moju/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2200/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121971/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMaNoEl JorGE TEiXEira alVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2650
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 27/07/2021 - 31/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2201/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122005/2021 conforme abaixo relacionado:

NoME: EdEr alVES MorEira dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-i
MaTrÍcUla: 999.1302 fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): itupiranga/Pa
PErÍodo(S): 05/08/2021 - 06/08/2021, 10/08/2021 - 13/08/2021, 17/08/2021 
- 19/08/2021, 24/08/2021 - 26/08/2021, 31/08/2021 - 31/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de itupiranga/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 02 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2206/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122142/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ da SilVa SoUZa
carGo/fUNÇÃo: 5o Promotor de Justiça de redenção
MaTrÍcUla: 999.2332
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): Tucumã/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2021 - 04/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri nos 
autos do Processo nº 0004264- 77.2018.8.14.0062.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 03 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2207/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122125/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio dE alMEida fariaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Baião
MaTrÍcUla: 999.2515
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Baião - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 29/07/2021 - 31/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri nos 
autos do Processo nº 0004530- 35.2019.8.14.0028.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 03 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2208/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122289/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVEraldo dE SoUZa GoMES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1651
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, São domingos do araguaia/Pa, Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 09/08/2021 - 15/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção nas PJ´s de Marabá, São domingos do araguaia e Tailânida/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 03 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 2209/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122006/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: SiMEao aNdrE MacHado dE MoraES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2254
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2021 - 21/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 03 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2210/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122234/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: oSValdiNo liMa dE SoUSa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de faro
MaTrÍcUla: 999.2751
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: faro - Pa
dESTiNo(S): Terra Santa/Pa, Juruti/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2021 - 06/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 03 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2211/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122204/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Joao BaTiSTa dE araUJo caValEiro dE MacEdo JUNior
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de Breves
MaTrÍcUla: 999.1725 fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei comple-
mentar Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Bragança - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2021 - 02/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 03 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2212/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122203/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Joao BaTiSTa dE araUJo caValEiro dE MacEdo JUNior
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de Breves
MaTrÍcUla: 999.1725
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Bragança - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 29/07/2021 - 30/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 03 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 2213/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122122/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia PiMENTEl raBElo aNdradE
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Nova Timboteua
MaTrÍcUla: 999.2460
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Nova Timboteua - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, altamira/Pa
PErÍodo(S): 21/08/2021 - 29/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - Participar de mutirão de audiências presenciais na 
comarca de altamira/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 03 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2214/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122099/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: adriaNa PaSSoS fErrEira
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de abaetetuba
MaTrÍcUla: 999.1694
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): Ponta de Pedras/Pa
PErÍodo(S): 03/08/2021 - 05/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 03 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2215/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122024/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo PErEira ValUar
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2251
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São francisco do Pará/Pa, igarapé-açu/Pa
PErÍodo(S): 23/07/2021 - 24/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar 
a manutenção corretiva na central de alarme instalada nas PJ´s de São 
francisco do Pará e igarapé-açú/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 03 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2221/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122138/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1534
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Santarém/Pa, Prainha/Pa, rurópolis/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2021 - 14/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 03 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 2222/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122247/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aUrElio SoUZa dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3274
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 11/08/2021 - 11/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 03 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2223/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122307/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdMilSoN carValHo dE MoraES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1410
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa dESTiNo(S): Moju/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2021 - 19/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de Moju/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 03 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2224/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122365/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alTiNo raNiEri JUNior
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar ii - cPc-MP-GM ii
MaTrÍcUla: 999.3264
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 17/08/2021 - 20/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 03 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2228/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122454/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaMElla criSTiNa MarTiNS caSTro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2831
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa, concórdia do Pará/Pa, Mãe do rio/
Pa, aurora do Pará/Pa
PErÍodo(S): 03/08/2021 - 06/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 03 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 2229/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122510/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo SErGio SilVa MaToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3326
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São João do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 04/08/2021 - 06/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 03 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2230/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122421/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio JoSE doS SaNToS liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2510
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, redenção/Pa
PErÍodo(S): 03/08/2021 - 08/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Ministrar 
curso de Brigada de incêndio Nível i nas PJ´s de Marabá e redenção/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 03 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2231/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122431/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PEdro GlEUciaNio fariaS MorEira
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.916
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São João do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 04/08/2021 - 06/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 03 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2232/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122524/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoZiMo aZEVEdo BoTElHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1126
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa, concórdia do Pará/Pa, Mãe do rio/
Pa, aurora do Pará/Pa
PErÍodo(S): 03/08/2021 - 06/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 03 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 2233/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122959/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: NElSoN EdiVal coElHo caSTro
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.169
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, São domingos do araguaia/Pa, Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 09/08/2021 - 15/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o servidor 
Everaldo de Souza Gomes até as PJ́ s de Marabá e São domingos do araguaia/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 03 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2234/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122718/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE doS SaNToS coSTa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1659
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 09/08/2021 - 13/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 04 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2235/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120638/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE riBaMar BarroS da crUZ
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.251
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa, Santo antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 12/07/2021 - 15/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o 
servidor aglaildo Monteiro Maia até as PJ´s de Vigia e Santo antônio do Tauá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 04 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2237/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias complementares, em virtude de haver sido autorizado desloca-
mento no âmbito do expediente nº 121116/2021, conforme abaixo relacionado:
NoME: TadEU PaUlo NaSciMENTo dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3166
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 19/07/2021 - 22/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 04 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 2238/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias complementares, em virtude de haver sido autorizado desloca-
mento no âmbito do expediente nº 121269/2021, conforme abaixo relacionado:
NoME: iGor NaZarENo lEal MaciEl
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3154
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 19/07/2021 - 22/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 04 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2239/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122226/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoNaTaS PraZErES da SilVa PirES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2552
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): Tucumã/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2021 - 04/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 04 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2242/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122243/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: adElio MENdES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: ouvidor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará
MaTrÍcUla: 601.578
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 11/08/2021 - 14/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar da “54ª rEUNiÃo ordiNá-
ria doS oUVidorES-GEraiS”, que acontecerá em Brasília/df.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 04 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2243/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122259/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lorE TaTiaNa NEriS doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1827
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: colares - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 05/08/2021 - 06/08/2021, 12/08/2021 - 13/08/2021, 
19/08/2021 - 20/08/2021, 26/08/2021 - 27/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Santo antônio do Tauá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 04 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 2244/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122291/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio carloS araUJo PirES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-c-ii
MaTrÍcUla: 999.471
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, São domingos do araguaia/Pa, Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 09/08/2021 - 15/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção nas PJ´s de Marabá, São domingos do araguaia e Tailândia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 04 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2245/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122310/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ lUdUVico dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-c-iii
MaTrÍcUla: 999.347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Moju/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2021 - 19/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de Moju/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 04 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2246/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122335/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PEdro GlEUciaNio fariaS MorEira
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.916
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 17/08/2021 - 20/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 04 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2247/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122364/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS HiroYUKi NaGaNo NiSHida
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3273
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, redenção/Pa
PErÍodo(S): 03/08/2021 - 08/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Ministrar 
curso de Brigada de incêndio Nível i nas PJ´s de Marabá e redenção/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 04 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 2248/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122367/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo SilVa VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Portel
MaTrÍcUla: 999.2843
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Portel - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Monte dourado/Pa
PErÍodo(S): 08/08/2021 - 12/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri na 
Vara distrital de Monte dourado/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 04 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2249/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122378/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaN daNiN PErEira da lUZ
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3284
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 12/08/2021 - 12/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: conduzir veículo na localidade para entrega de documentos 
sigilosos do GSi.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa , 04 de agosto de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 688594
.

FÉrias
.

Portaria Nº 0263/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-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, doE 15/01/2018
r E S o l V E:
i - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor adriaNo 
Maia corrEa, estabelecidas pela PorTaria nº 365/2018-MP/SGJ-Ta, no 
período de 27/06 a 26/07/2016, a contar de 13/07/2016, e aUToriZar o 
gozo de 13 (treze) dias de férias restantes, no período de 25/10 a 06/11/2016.
ii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor alEX 
aMErico, estabelecidas pela PorTaria nº 519/2020-MP/SGJ-Ta, no 
período de 15/07 a 13/08/2021, para gozo oportuno.
iii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor claYToN 
WoNGHaN da SilVa, estabelecidas pela PorTaria nº 259/2021-MP/SUB-Ta, 
no período de 12/09 a 11/10/2016, a contar de 03/10/2016, para gozo oportuno.
iV - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor 
dilaElSoN rEGo TaPaJoS estabelecidas pela PorTaria nº 722/2019-
MP/SUB-Ta, no período de 07/01 a 05/02/2020, a contar de 20/01/2020, e 
aUToriZar o gozo de 17 (dezessete) dias de férias restantes, no período 
de 30/06 a 16/07/2020.
V - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora 
iraNEidE dE oliVEira SilVa MaGalHaES estabelecidas pela PorTaria 
nº 3217/2010-MP/SUB-Ta, no período de 01 a 30/04/2011, a contar de 
04/01/2020, e aUToriZar o gozo de 27 (vinte e sete) dias de férias 
restantes no período de 07/01 a 02/02/2020.
Vi - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora iSaBEl JUliaNa 
fErraZ MarTiNS estabelecidas pela PorTaria nº 500/2016-MP/SGJ-Ta, no 
período de 16/11 a 15/12/2015, a contar de 27/11/2016, para gozo oportuno.
Vii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor JodEr lUiZ 
da SilVa aZEVEdo estabelecidas pela PorTaria nº 219/2021-MP/SUB-Ta, no 
período de 20/07 a 18/08/2016, a contar de 02/08/2016, para gozo oportuno.
Viii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora lENa 
claUdia loBaTo dE alEXaNdria lYNcH, estabelecidas pela PorTaria 
nº 251/2021-MP/SUB-Ta, no período de 01 a 30/06/2016, a contar de 
22/06/2016, e aUToriZar o gozo dos 9 (nove) dias de férias restantes, 
no período de 11 a 19/07/2016.
iX - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora Marcia Maria 
MoraES da coSTa estabelecidas pela PorTaria nº 259/2021-MP/SUB-Ta, no 
período de 12/09 a 11/10/2016, a contar de 19/09/2016, para gozo oportuno.
X - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor NElSoN 
MacHado da SilVa liMa estabelecidas pela PorTaria nº 251/2021-MP/SUB-Ta, 
no período de 19/09 a 18/10/2016, a contar de 26/09/2016, para gozo oportuno.
Xi - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor 
roNilSoN BaraTa dUarTE, estabelecidas pela PorTaria nº 
259/2021-MP/SUB-Ta, no período de 21/07 a 19/08/2016, a contar 
de 01/08/2016, para gozo oportuno.
Xii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor rodriGo 
d aGoSTo estabelecidas pela PorTaria nº 227/2016-MP/SUB-Ta, no período 
de 08/08 a 06/09/2016, a contar de 19/08/2016, para gozo oportuno.
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Xiii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora SoNia dE 
faTiMa diaS da SilVa, estabelecidas pela PorTaria nº 259/2021-MP/SUB-Ta, 
no período de 12/03 a 10/04/2018, a contar de 09/04/2018, para gozo oportuno.
XV - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora SoNia 
lUcia SEaBra BraGa, estabelecidas pela PorTaria nº 259/2021-MP/SUB-Ta, 
no período de 15/09 a 14/10/2019, a contar de 30/09/2016, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém, 22 de julho de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0276/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-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, doE 15/01/2018
r E S o l V E:
i - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor aNdrE 
dE oliVEira SoBriNHo, estabelecida pela PorTaria nº 722/2019-MP/
SGJ-Ta, no período de 03/11 a 02/12/2020, para gozo oportuno.
ii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora 
aNdrEia lUZ dE araUJo MarQUES, estabelecida pela PorTaria nº 
174/2020-MP/SGJ-Ta, no período de 15/07 a 13/08/2020, a contar de 
04/08/2020, para gozo oportuno.
iii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor BrUNo 
rodriGo daS cHaGaS loPES, estabelecida pela PorTaria nº 518/2020-
MP/SGJ-Ta, no período de 08/06 a 07/07/2021, para gozo oportuno.
iV - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora 
caMila SaraiVa MarTiNS, estabelecida pela PorTaria nº 519/2020-MP/
SGJ-Ta, no período de 01 a 30/04/2021, para gozo oportuno.
V - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor claUdio 
SiQUEira aNdradE, estabelecida pela PorTaria nº 722/2019-MP/SGJ-
Ta, no período de 04/05 a 02/06/2020, para gozo oportuno.
Vi - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora 
cYNTHia daNiEllE dE PaiVa BarroS, estabelecida pela PorTaria nº 
519/2020-MP/SGJ-Ta, no período de 07/01 a 05/02/2021, a contar de 
25/01/2021, para gozo oportuno.
Vii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora 
dEiSE Maria aNdradE ViaNa liNdolfo, estabelecida pela PorTaria 
nº 519/2020-MP/SGJ-Ta, no período de 07/01 a 05/02/2021, a contar de 
29/01/2021, para gozo oportuno.
Viii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora 
EliZaBETH SaNToS liMa BEMErGUY, estabelecida pela PorTaria nº 
518/2020-MP/SGJ-Ta, no período de 01 a 30/07/2021, para gozo oportuno.
iX - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor lEaNdro 
dE MEdEiroS GoMES, estabelecida pela PorTaria nº 518/2020-MP/SGJ-
Ta, no período de 07/01 a 05/02/2021, para gozo oportuno.
X - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor lUcaS 
PaMPloNa PaolElli, estabelecida pela PorTaria nº 518/2020-MP/SGJ-Ta, no 
período de 23/04 a 22/05/2021, a contar de 10/05/2021, para gozo oportuno.
Xi - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor lUcilEo 
fErNaNdo PESSoa Maia, estabelecida pela PorTaria nº 518/2020-MP/SGJ-Ta, 
no período de 15/03 a 13/04/2021, a contar de 05/04/2021, para gozo oportuno.
Xii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor MaUricio 
MoUra dE liMa PoNTES, estabelecida pela PorTaria nº 518/2020-MP/SGJ-
Ta, no período de 06/06 a 05/07/2021, para gozo oportuno.
Xiii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor raiMUNdo 
EdiNaldo da SilVa PaES, estabelecida pela PorTaria nº 722/2019-MP/SGJ-Ta, 
no período de 16/07 a 14/08/2020, a contar de 22/07/2020, para gozo oportuno.
XiV - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora 
THaiS SoarES MENdES, estabelecida pela PorTaria nº 723/2019-MP/
SGJ-Ta, no período de 31/08 a 29/09/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém, 28 de julho de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 688610
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos (trimestral)
Nº da ata de registro de Preços: 009/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 002/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e MaSSar Pro-
TEÇÃo E HiGiENE lTda
cNPJ: 36.452.002/0001-69
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE ProTETor facial 
(“facE SHiEld”)
data da assinatura: 04/05/2021
Vigência: 06/05/2021 a 06/05/2022
Preço registrado:

item descrição QTd V.Unit V. Total Unid. forneci-
mento fabricante Marca

01

ProTETor facial ( face Shield )  consti-
tuída de coroa e carneira de plástico, 

visor frontal articulável transparente, que 
impossibilite a deformação de imagem, 
em material plástico, meio de fixação 
ajustável, não descartável, lavável, 

dimensões mínimas: espessura 0,5mm, 
largura 240mm e altura 240mm. a visei-

ra deverá possuir afastamento que
permita o uso concomitante de óculos.

 

500 r$ 
14,00 r$ 7.000,00 UNd innovare innovare

 

Valor Total da Proposta: r$ 7.000,0000 - Sete Mil reais
 

ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Protocolo: 652531

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 042/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 008/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa cro-
No coMErcio E diSTriBUicao EirEli (cNPJ nº 22.003.386/0001-28)
objeto: registro de Preços para aquisição de nobreaks
data da assinatura: 05/08/2021
Vigência: 06/08/2021 a 06/08/2022

Preços registrados:

iTEM dEScriÇÃo
QTd cÓdiGo coMPraSNET PrEÇo UNiTário Valor ToTal MáXiMo 

do iTEM
628 368608 r$ 649,99 r$ 408.193,72

01

NoBrEaK dE 1,2 KVa
Configurações específicas mínimas obrigatórias:

Ø Potência: 1200Va/600W.
Ø Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático.

Ø Tensão de Saída: 115V.
Ø Microprocessado com Tecnologia riSc/flaSH ou ciSc

Ø filtro de linha.
Ø alarmes audiovisuais (sonoro e leds): informam problemas no nobreak como anormalidades na rede elétrica 

e final do tempo de autonomia.
Ø função mute.

Ø forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM.
Ø Botão liga/desliga temporizado.

Ø recarga automática das baterias: mantém as baterias em plena carga.
Ø Permite ser ligado na ausência de rede elétrica.

Ø função True rMS.
Ø rendimento Mínimo: 90% (para operação rede) e 80% (para operação bateria).

Ø Baterias internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 5ah (poderá ser aceito equipamento com uma só bateria, 
porem que tenha a carga mínima necessária ao funcionamento do equipamento).

Ø Tempo de transferência inversor: < 0,8 ms.
Ø Quantidade de Tomadas: Mínimo 6 no padrão NBr 14136.

Ø Autoteste na Partida: Afim de verificar o funcionamento ideal do equipamento.
Ø Partida a frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica.

Ø circuito desmagnetizador.
Ø Proteção contra:

Ø descarga total das baterias.
Ø Surtos de Tensão.

Ø Sobreaquecimento Transformador.
Ø curto-circuito no inversor.

Ø Sub/sobretensão da rede elétrica.
Marca KVa - ModElo KSB

 

iTEM dEScriÇÃo coTa rE-
SErVada

QTd cÓdiGo coM-
PraSNET PrEÇo UNiTário Valor ToTal MáXiMo 

do iTEM
122 368608 r$ 649,99 r$ 79.298,78

02

NoBrEaK dE 1,2 KVa
Configurações específicas mínimas obrigatórias:

Ø Potência: 1200Va/600W.
Ø Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático.

Ø Tensão de Saída: 115V.
Ø Microprocessado com Tecnologia riSc/flaSH ou ciSc

Ø filtro de linha.
Ø alarmes audiovisuais (sonoro e leds): informam problemas no nobreak como anormalidades na rede elétrica e 

final do tempo de autonomia.
Ø função mute.

Ø forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM.
Ø Botão liga/desliga temporizado.

Ø recarga automática das baterias: mantém as baterias em plena carga.
Ø Permite ser ligado na ausência de rede elétrica.

Ø função True rMS.
Ø rendimento Mínimo: 90% (para operação rede) e 80% (para operação bateria).

Ø Baterias internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 5ah (poderá ser aceito equipamento com uma só bateria, 
porem que tenha a carga mínima necessária ao funcionamento do equipamento).

Ø Tempo de transferência inversor: < 0,8 ms.
Ø Quantidade de Tomadas: Mínimo 6 no padrão NBr 14136.

Ø Autoteste na Partida: Afim de verificar o funcionamento ideal do equipamento.
Ø Partida a frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica.

Ø circuito desmagnetizador.
Ø Proteção contra:

Ø descarga total das baterias.
Ø Surtos de Tensão.

Ø Sobreaquecimento Transformador.
Ø curto-circuito no inversor.

Ø Sub/sobretensão da rede elétrica.
Marca KVa – ModElo KSB

foro: Belém- Pa

ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior

Endereço da contratada: rua 27 nº 71, Qd 57 lote 16 Sala 04 – Jardim 

Santo antônio, Goiânia - Go, cEP 74.853-400, Telefone: (62) 3954-0456 , 

E-mail: goianiacrono@gmail.com

Protocolo: 688691
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MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Portaria Nº. 22/2021-MP/3ªPJsiP
eXtrato da Portaria de iNstaUraÇÃo de ProcediMeNto ad-
MiNistratiVo
a 3ª ProMoTora dE JUSTiÇa dE SaNTa iZaBEl do Pará torna público a 

instauração do Procedimento administrativo nº 22/2021-MP/3ªPJSiP, que 

se encontra à disposição na rua Valentim José ferreira, nº. 1325, bairro 

Nova Brasília, Santa izabel do Pará.
data da instauração: 22/07/2021.
instaurante: 3º cargo da Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará
lílian Nunes e Nunes – 3ª Promotora de Justiça Titular
objeto: acompanhar a retomada das aulas com as medidas preventivas à 
covid19 adotadas nas escolas do município de Santa izabel do Pará
ref.: SiMP 001071-094/2021

Protocolo: 688667
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 073/2021-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
 o 2º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUl-
TUra, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, dr. NilToN GUrJÃo daS 
cHaGaS, torna pública a iNSTaUraÇÃo do Procedimento Preparatório nº 
0000402-125/2021-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação 
e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº36, bairro da cida-
de Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento Preparatório nº 0000402-125/2021-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: GoVErNo do ESTado do Pará
objeto de investigação: apurar possíveis danos ao patrimônio histórico, 
em decorrência de alteração de fachada do imóvel, que foi utilizado como a 
Residência Oficial dos Governadores do Estado, localizado na Rua Presiden-
te Pernambuco, entre rua Gama abreu e rua dos 48, no bairro de Batista 
campos, bem como para apurar a existência de autorização prévia para 
possível reforma a ser realizada na edificação histórica.
Belém, 04 de agosto de 2021.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 688658
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
 resUMo da Portaria Nº 072/2021-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
 o 2º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUl-
TUra, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, dr. NilToN GUrJÃo daS 
cHaGaS, torna pública a iNSTaUraÇÃo do Procedimento Preparatório nº 
001131-125/2020-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação 
e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº36, bairro da cida-
de Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento Preparatório nº 001131-125/2020-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BElÉM-SEUrB
objeto de investigação: apurar possíveis danos ao patrimônio histórico, 
em decorrência de problema estrutural, em tese, na calçada em frente ao 
edifício condomínio José leal Martins.
Belém, 04 de agosto de 2021.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 688655
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria de retiFicaÇÃo Nº 035/2021-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rESolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o SiMP nº 000024-052/2021, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de Santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
PorTaria nº 035/2021-MP/PJ de aveiro
 interessados: ProMoToria dE JUSTiÇa dE aVEiro/ SiValdo PErES dE SoUSa

 assunto: instaura Procedimento administrativo para acompanhar os
atendimentos a serem realizados pela Secretaria de assistência Social no 
caso que envolve conflito de interesses na guarda das menores ANA MARIA 
MarTiNS SoUSa e aNa ViTÓria MarTiNS SoUSa
dUllY SaNNaE araUJo oTaKara - Promotora de Justiça

Protocolo: 688665
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
 resUMo da Portaria Nº 074/2021-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
 o 2º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUl-
TUra, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, dr. NilToN GUrJÃo daS 
cHaGaS, torna pública a iNSTaUraÇÃo do Procedimento Preparatório nº 
000004-113/2021-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação 
e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº36, bairro da cida-
de Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento Preparatório nº 000004-113/2021-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: SÉrGio oliVEira
objeto de investigação: apurar existência de oBra irrEGUlar no imóvel, 
classificado na categoria de Preservação Arquitetônica Parcial Lei 7.709 de 
18/05/1994 e integrante do bem tombado à nível federal PorTaria MiNc 
nº54 de 08/05/2012, localizado na Trav. Padre Eutíquio nº 555 entre rua 
riachuelo e rua aristides lobo, Bairro da campina.
Belém, 04 de agosto de 2021.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 688661
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 018/2021-MPPa/9ºPJ/stM
a  9ª Promotoria de Justiça de Santarém, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 4º, § 1º da resolução n.º 174/2017 do conse-
lho Nacional do Ministério Público, e art. 8º, § 5º e 6º, da resolução nº 
007/2019-CPJ, vem por meio deste edital, cientificar o interessado senhor  
iSraEl PiNHo BarBoSa  e a todos quantos possam interessar, inclusive 
para efeito de eventual apresentação de recurso ao conselho Superior do 
Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da 
Notícia de fato SiMP nº 009864-031/2018.
Santarém-Pa, 05 de agosto de 2021.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém.

Protocolo: 688650
extrato de recomendação Nº 002/2021-MPe/7ºPJ/atM
 o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio da 7ª Promotoria 
de Justiça cível e de defesa do consumidor, do Meio ambiente, do Patri-
mônio cultural, da Habitação e do Urbanismo de altamira, torna pública a 
rEcoMENdaÇÃo nº 002/2021-MPE/7PJ/aTM, expedida nos autos do in-
quérito civil 000032-808/2019, disponível para consulta no site do MPPa, 
na aba consultas > consulta processual > procedimentos MP.
ao dEParTaMENTo MUNiciPal dE TrÂNSiTo dE alTaMira: cancelar/
cassar/negar todas as transferências de direito de exploração dos serviços 
de taxis oriundas de permissões/autorizações duplicadas, triplicadas, etc, 
mediante devido procedimento administrativo. Prazo 10 dias.

Protocolo: 688646
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 017/2021-MPPa/9ºPJ/stM
a  9ª Promotoria de Justiça de Santarém, por intermédio do Promotor de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 4º, § 1º da resolução n.º 174/2017 do conse-
lho Nacional do Ministério Público, e art. 8º, § 5º e 6º, da resolução nº 
007/2019-CPJ, vem por meio deste edital, cientificar a interessada senho-
ra JaNaÍNa ViEira corrEa e a todos quantos possam interessar, inclusive 
para efeito de eventual apresentação de recurso ao conselho Superior do 
Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da 
Notícia de fato SiMP nº 003223-031/2021..
Santarém-Pa, 04 de agosto de 2021.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém.

Protocolo: 688648
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 018 cPL/sesMaB/FMs  
o Município de abaetetuba/Pa, Pará, por meio do fundo Municipal de 
Saúde torna público que às 09h do dia 18 de agosto de 2021, realizará 
licitação na modalidade pregão, nos termos da lei federal nº 10.520, de 
17/07/2002, decreto federal nº 3.555, de 08/08/2000, decreto 10.024 de 
20/09/2019 e suas alterações, lei complementar 123/2006 e suas altera-
ções, Portaria MS/GM nº 3.193, de 27 de novembro de 2020, institui incen-
tivo financeiro federal, em caráter excepcional e temporário, para implan-
tação de prontuário eletrônico no âmbito do Programa informatiza aPS e 
subsidiariamente a lei 8.666, na forma eletrônica, do tipo menor preço por 
item, no modo de disputa aberto, objetivando aquisição de Equipamen-
to e Material Permanente, Necessário Para implementação de Prontuário 
Eletrônico nas Unidades Básicas de Saúde do Município de abaetetuba. os 
interessados poderão obter o texto integral do edital e todas as informa-
ções sobre a licitação através do acesso à página do Tribunal de contas do 
Município/Pa, www.licitanet.com.br ou na sala da comissão Permanente de 
licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal de abaetetuba, situada à rua 
Siqueira Mendes, nº 1359, centro, cEP: 68440-000, no horário de 8h às 
14h, em dias de efetivo expediente.  ord. de despesas: Maria Francine-
te Carvalho Lobato - Secretária Municipal de Saúde.

Protocolo: 688940

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtratos
coNtrataNte - FUNdo MUNiciPaL de saÚde, coNtratados: Bar-
bara real de oliveira - cPF: 015.877.092-79 - contrato administrativo 
n º 2021/1149 no valor total de r$ 42.460,44 (Quarenta e dois Mil  Qua-
trocentos e Sessenta reais e Quarenta e Quatro centavos); Tito Victor 
Martinez carrasco - cPf:054.610.527-03 - contrato administrativo n º 
2021/1164 no valor estimado de r$240.000,00 (duzentos e Quarenta Mil 
reais);Talita Travassos fernandes - cPf:117.409.366-80 - contrato admi-
nistrativo n º 2021/1181 no valor estimado de r$240.000,00 (duzentos e 
Quarenta Mil reais); Silvino Bergamin Neto - cPf: 918.383.982-87 - con-
trato administrativo n º 2021/1184 no valor estimado de r$ 240.000,00 
(duzentos e Quarenta Mil reais); rafaela da Silva Moraes - cPf:020193.992-
45 - contrato administrativo n º 2021/1176 no valor estimado de 
r$240.000,00 (duzentos e Quarenta Mil reais); Micaeli Bergamin Monteiro 
felix - cPf: 930.325.602-68 - contrato administrativo n º 2021/1161 no 
valor estimado de r$240.000,00 (duzentos e Quarenta Mil reais); Eduar-
do Bezerra dos anjos - cPf:270.102.638-50 - contrato administrativo n º 
2021/1182 no valor estimado de r$240.000,00 (duzentos e Quarenta Mil 
reais); Mayara silva da silva - cPf:002.496.832-37 - contrato administra-
tivo n º 2021/1174 no valor estimado de r$240.000,00 (duzentos e Qua-
renta Mil reais); Maria José da Silva de Souza - cPf:307.434.192-00 - 
contrato administrativo n º 2021/1305 no valor estimado de r$240.000,00 
(duzentos e Quarenta Mil reais); denize chagas de frança - 
cPf:887.395.111-20 - contrato administrativo n º 2021/1243 no valor es-
timado de r$56.803,50 (cinquenta e Seis Mil oitocentos e Três reais e 
cinquenta centavos); EliZaNGEla rocHa GoNdiM araUJo - cPf: 
043.496.064-08 -contrato administrativo n º 2021/1242 no valor total de 
r$19.800,00(dezenove Mil e oitocentos reais); aNdrE alVES da SilVa 
- cPf: 003.057.282-70 - contrato administrativo n º 2021/1226 no valor 
estimado de r$56.803,50 (cinquenta e Seis Mil  oitocentos e Três reais e 
cinquenta centavos); daNiElE liMa dE araÚJo - cPf:935.549.662-15 - 
contrato administrativo n º 2021/1456 no valor estimado de r$56.803,50 
(cinquenta e Seis Mil  oitocentos e Três reais e cinquenta centavos); Ed-
SoN corrEia carValHo - cPf: 399.750.532-20 -contrato administrativo 
n º 2021/1188 no valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta e Seis Mil  
oitocentos e Três reais e cinquenta centavos); EliaS alVES oliVEira - 
cPf: 770.577.402-04 - contrato administrativo n º 2021/1458 no valor 
estimado de r$56.803,50 (cinquenta e Seis Mil  oitocentos e Três reais e 
cinquenta centavos); EUlEr raMoS dE oliVEira - cPf: 042.932.956-31 
- contrato administrativo n º 2021/1420 no valor estimado de r$56.803,50 
(cinquenta e Seis Mil oitocentos e Três reais e cinquenta centavos); THia-
Go araUJo doS SaNToS - cPf:  017.008.922-31 -contrato administrati-
vo n º 2021/1367 no valor total de r$19.800,00(dezenove Mil e oitocentos 
reais); JaYlSoN EdUardo da SilVa coSTa  - cPf: 667.488.012-49  - 
contrato administrativo nº 2021/1455 no valor estimado de r$56.803,50 

(cinquenta e Seis Mil oitocentos e Três reais e cinquenta centavos); Vic-
Tor loBaTo da coSTa - cPf: 004.036.212-40 - contrato administrativo 
nº 2021/1463 no valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta e Seis Mil 
oitocentos e Três reais e cinquenta centavos); SilVaNE da SilVa MadU-
rEira - cPf:  652.879.916-49 - contrato administrativo nº 2021/1207 no 
valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta e Seis Mil oitocentos e Três 
reais e cinquenta centavos); raNiEllE MENdES riBEiro - cPf: 
939.051.572-68 - contrato administrativo nº 2021/1237 no valor estima-
do de r$56.803,50 (cinquenta e Seis Mil oitocentos e Três reais e cin-
quenta centavos); rafaEla GoNÇalVES dUMoNT- cPf: 052.941.436-82 
- contrato administrativo nº 2021/1423 no valor estimado de r$56.803,50 
(cinquenta e Seis Mil oitocentos e Três reais e cinquenta centavos); Mar-
cElo BarBoSa acácio - cPf: 526.164.282-53 - contrato administrativo 
nº 2021/1189 no valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta e Seis Mil 
oitocentos e Três reais e cinquenta centavos); ana lucia Nunes Nogueira 
- cPf: 653.180.992-20 contrato administrativo n º 2021/1462 no valor 
total de r$25.200,00 (Vinte e cinco Mil e duzentos reais); KilVia dE Mo-
raES  cardoSo - cPf:941.368.662-91- contrato administrativo nº 
2021/1339 no valor estimado de r$56.803,50 (cinquenta e Seis Mil oito-
centos e Três reais e cinquenta centavos); Jhonny Patrick Santos Teixeira 
- cPf: 010.743.532-26  - contrato administrativo nº 2021/1296 no valor 
estimado de r$56.803,50 (cinquenta e Seis Mil oitocentos e Três reais e 
cinquenta centavos); JESSiaNE rodriGUES da rocHa - cPf: 
020.790.852-47 - contrato administrativo nº 2021/1461 no valor estima-
do de r$56.803,50 (cinquenta e Seis Mil oitocentos e Três reais e cin-
quenta centavos); MirlEi GoNÇalVES dorNEllaS - cPf: 757.352.372-
66 - contrato administrativo nº 2021/1606 no valor estimado de 
r$56.803,50 (cinquenta e Seis Mil oitocentos e Três reais e cinquenta 
centavos); HElENa SoUSa dE MElo - cPf: 725.945.512-87 - contrato 
administrativo nº 2021/1197 no valor estimado de r$56.803,50 (cinquen-
ta e Seis Mil oitocentos e Três reais e cinquenta centavos); JacirENE 
rodriGUES MariNHo - cPf: 657.962.412-49 -contrato administrativo n 
º 2021/1371 no valor total  de r$19.800,00(dezenove Mil e oitocentos 
reais); JESSiaNE NaYara SoUZa do SaNToS - cPf: 006.626.612-22 
-contrato administrativo n º 2021/1269 no valor total  de r$19.800,00(-
dezenove Mil e oitocentos reais); lUZirENE dE SoUSa SilVa oliVEira 
- cPf:796.024.793-53 -contrato administrativo n º 2021/1366 no valor 
total de r$19.800,00(dezenove Mil e oitocentos reais); laGErSoN 
MaUad frEiTaS -cPf:591.826.792-15 - contrato administrativo n º 
2021/1365 no valor total  de r$ 27.000,00( Vinte e Sete  Mil reais); EliEl-
Za Socorro SilVa do aMaral - cPf: 592.588.102-87- contrato admi-
nistrativo n º 2021/1364 no valor total de r$19.800,00(dezenove Mil e 
oitocentos reais); denize chagas de frança - cPf: 887.395.111-20 -con-
trato administrativo n º 2021/1283 no valor total  de r$19.800,00(deze-
nove Mil e oitocentos reais); alaNNa cEcilia aUGUSTo da SilVa - cPf: 
025.877.602-16 - contrato administrativo n º 2021/1071 no valor total de 
r$25.200,00(Vinte e cinco Mil e duzentos reais); aMaNda BraGa doS 
SaNToS - cPf: 030.920.352-08 - contrato administrativo n º 2021/1415 
no valor total de r$25.200,00(Vinte e cinco Mil e duzentos reais); da-
NiEllY KariTa GoMES - cPf: 512.618.382-34 - contrato administrativo n 
º 2021/1316 no valor total de r$25.200,00(Vinte  cinco Mil e duzentos 
reais);EMillY aGUiar dE SoUZa - cPf:015.590.032-35- contrato admi-
nistrativo n º 2021/1369 no valor total de r$25.200,00(Vinte e cinco Mil e 
duzentos reais);rafaEla GoNÇalVES dUMoNT- cPf: 052.941.436-82 
-contrato administrativo n º 2021/1422 no valor total  de r$19.800,00(-
dezenove Mil e oitocentos reais); SilVaNE da SilVa MadUrEira - cPf: 
652.879.916-49 - contrato administrativo n º 2021/1065 no valor total de 
r$25.200,00(Vinte e cinco Mil e duzentos reais); aNNa GaBriElla Bar-
BoSa dE SoUSa -cPf:008.497.462-13 - contrato administrativo n º 
2021/1391 no valor total de r$25.200,00(Vinte e cinco Mil e duzentos 
reais); EdSoN corrEia carValHo -cPf:399.750.532-20 - contrato ad-
ministrativo n º 2021/1010 no valor total de r$25.200,00(Vinte e cinco Mil 
e duzentos reais); JESSiaNE rodriGUES da rocHa -cPf: 020.790.852-
47 - contrato administrativo n º 2021/1460 no valor total de r$25.200,00(-
Vinte e cinco Mil e duzentos reais); MarcoS aNToNio MoUra loBaTo 
JUNior - cPf: 011.967.062-39 - contrato administrativo n º 2021/1373 
no valor total de r$25.200,00(Vinte e cinco Mil e duzentos reais); VicTor 
dE liMa diaS - cPf: 025.456.202-70 - contrato administrativo n º 
2021/1375 no valor total de r$25.200,00(Vinte e cinco Mil e duzentos 
reais); GaBriElla SilVa MiraNda -cPf: 894.667.052-53 -contrato ad-
ministrativo n º 2021/1370 no valor total  de r$19.800,00(dezenove Mil e 
oitocentos reais); JaYlSoN EdUardo da SilVa coSTa -cPf: 667.488.012-
49 - contrato administrativo n º 2021/1454 no valor total de r$25.200,00(-
Vinte e cinco Mil e duzentos reais); KElciaNE SilVa doS SaNToS -cPf: 
653.180.922-20 - contrato administrativo n º 2021/1372 no valor total de 
r$25.200,00(Vinte e cinco Mil e duzentos reais); liNdiNEia dE JESUS 
-cPf: 720.804.692-15 - contrato administrativo n º 2021/1020 no valor 
total de r$25.200,00(Vinte e cinco Mil e duzentos reais); MilEidE Mar-
TiNS dE SoUZa MilaNSKi -cPf: 000.690.565-01 -contrato administrativo 
n º 2021/1017 no valor total de r$19.800,00(dezenove Mil e oitocentos 
reais); MirlEi GoNÇalVES dorNEllaS -cPf: 757.352.372-66 - - contra-
to administrativo n º 2021/1374 no valor total de r$25.200,00(Vinte e 
cinco Mil e duzentos reais); PaBlo alVES doS SaNToS - cPf: 
932.063.302-97 - contrato administrativo n º 2021/1001 no valor total de 
r$25.200,00(Vinte e cinco Mil e duzentos reais); PaUlo ViNiciUS coSTa 
-cPf: 739.457.572-15 -contrato administrativo n º 2021/1007 no valor 
total de r$19.800,00(dezenove Mil e oitocentos reais); PEdro HENriQUE 
SilVa caNTaNHEdE -cPf: 936.937.532-53 -contrato administrativo n º 
2021/1013 no valor total de r$25.200,00(Vinte e cinco Mil e duzentos 
reais); raNiEllE MENdES riBEiro -cPf:939.051.572-68 -contrato ad-
ministrativo n º 2021/1271 no valor total de r$25.200,00(Vinte e cinco Mil 
e duzentos reais); SErlia BaTiSTa SardiNHa -cPf: 027.970.151-93 
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-contrato administrativo n º 2021/1607 no valor total de r$25.200,00(-
Vinte e cinco Mil e duzentos reais); VaNESSa da SilVa PEdroSa 
-cPf:005.591.952-90 -contrato administrativo n º 2021/1286 no valor to-
tal de r$19.800,00(dezenove Mil e oitocentos reais); MYlENa SilVa NE-
VES -cPf: 003.070.372-74 -contrato administrativo n º 2021/1279 no 
valor total de r$19.800,00(dezenove Mil e oitocentos reais); daNi Maria 
GoTTErT -cPf: 068.726.939-32 -contrato administrativo n º 2021/1249 
no valor total de r$19.800,00(dezenove Mil e oitocentos reais); BrUNo 
JoÃo Polla -cPf: 000.904.512-01 -contrato administrativo n º 2021/1268 
no valor total de r$19.800,00(dezenove Mil e oitocentos reais); EliNaY-
SoN SoUZa GUiMarÃES -cPf:017.694.612-80 -contrato administrativo n 
º 2021/1254 no valor total de r$19.800,00(dezenove Mil e oitocentos 
reais); ElToN UMBEliNo do NaSciMENTo -cPf:011.566.272-30 -con-
trato administrativo n º 2021/1327 no valor total de r$19.800,00(dezeno-
ve Mil e oitocentos reais).

retiFicaÇÃo de eXtratos de coNtratos
coNtrataNte - FUNdo MUNiciPaL de saÚde

caNceLar os coNtratos: Lindinéa de Jesus - cPF: 720.804.692-
15- contrato administrativo n º 2021/1126. Marlene ramos de Morais 
- cPf: 403.689.042-53 contrato administrativo n º 2021/1292. Vanes-
sa da Silva Pedrosa- cPf: 005.591.952-90- contrato administrativo n º 
2021/1012. Elielza Socorro Silva do amaral - cPf: 592.588.102-87 - con-
trato administrativo n º 2021/1127. Mileide Martins de Souza Milanski - 
CPF:000.690.565-01 - Contrato Administrativo n º 2021/1023. Retificar: 
contrato N°2021/1233 onde lê-se Kelcina Silva dos Santos leia-se Kelciane 
Silva dos Santos. contrato N°2021/1021 onde lê-se Maria leonor costa da 
Silva leia-se rosilene da Silva carvalho. anna Gabriella Barbosa de Sou-
sa - cPf: 008.497.462-13 contrato n°2021/1179. anna Gabriella Barbosa 
de Sousa - cPf: 008.497.462-13 contrato  n°2021/1180. isandra ferreira 
Barbosa - cPf: 034.457.832-172 contrato n° 2021/1227. rosemiro Ba-
tista de Souza Filho - CPF: 998.144.042-68 n° 2021/1424. Retificar N° 
do contrato 2021/1316 pelo N°2021/1096. contrato n°1306/2021 onde 
lê-se SoarES dE araUJo leia-se JaNaiNa SoarES dE araUJo onde lê-
se crM/Pa 1245 leia-se crM/Pa 12453. contrato nº 1171/2021 onde lê-
se crM/Pa 1171 leia-se crM 4263/Pa. contato nº 1151/2021 onde lê-se 
crM/Pa 3563 leia-se crM/Pa 012689. contrato N°2021/1388 onde lê-se 
francisco rodrigues da Silva leia-se francisco rodrigues canedo. contrato 
N°2021/11362 onde lê-se 11362 leia-se 1362 cancelar o 1º Termo aditivo 
ao contrato nº 1708/2021-fMS.

eXtrato de terMo aditiVo de coNtratos
coNtrataNte - FUNdo MUNiciPaL de saÚde, coNtratados: coN-
trataNte: Fundo Municipal de saúde de altamira/Pa; oBJETo: Pres-
tação de serviços profissionais, destinado ao atendimento de usuários do 
SUS - Sistema Único de Saúde do Município de altamira (Pa).
JUSTIFICATIVA - 1: Modificar com fulcro nos Art. 57, Inciso II e Art. 65, 
§ 1º, da lei n° 8.666/1993, o presente termo aditivo que tem por objeto 
prorrogação de prazo por 45 (quarenta e cinco) dias e acrescer o valor con-
tratual em 25% (vinte e cinco por cento); PriMEiro TErMo adiTiVo aos 
os contratos, conforme a seguir: KiVia dE MoraiS cardoSo, enfermeira 
corEN /Pa 358.241, contrato n° 1540/2021 aditado r$6.300,00 (Seis Mil 
e trezentos reais); KiVia dE MoraiS cardoSo, enfermeira, corEN /Pa 
358.241, contrato n° 1335/2021 aditado r$ 14.200,88(Quatorze mil du-
zentos reais e oitenta e oito centavos); JESSiaNE rodriGUES rocHa, 
enfermeira, corEN/Pa 632744, contrato n°1460/2021 aditado r$6.300,00 
(Seis Mil e Trezentos reais); JESSiaNE rodriGUES rocHa, Enfermeira, 
corEN/Pa 632744, contrato n°1461/2021 aditado r$ 14.200,88(Quator-
ze Mil duzentos reais oitenta e oito centavos); SaNdra dE oliVEira 
SilVa, enfermeira, corEN/MT 389.192, contrato n° 1634/2021 aditado 
r$6.300,00 (Seis Mil e Trezentos reais); daNiEllE da SilVa rodri-
GUES, fisioterapeuta, CREFITO/PA 201144, contrato n° 1428/2021 adi-
tado r$ 4.950,00 (Quatro Mil Novecentos e cinquenta reais); KaMYla 
MaYara oliVEira dE oliVEira, Psicóloga, crP-10/03905, contrato n° 
1315/2021 aditado r$ 4.950,00 (Quatro Mil Novecentos e cinquenta re-
ais); JacKElliNY lorENa alMEida crUZ, Psicóloga, crP-10/Pa 07217, 
contrato n° 1321/2021 aditado r$ 4.950,00 (Quatro Mil Novecentos e 
cinquenta reais); fáBio BaTiSTa carNEiro, Médico, crM/Pa 010790, 
contrato n°1393/2021 aditado r$ 11.401,43 (onze Mil Quatrocentos e Um 
reais e Quarenta e Três centavos); cliMErSoN BErGaMiM MoNTEiro 
fEliX, Enfermeiro, corEN/Pa 285.807, contrato n° 1222/2021 aditado 
r$ 14.200,88(Quatorze Mil duzentos reais e oitenta e oito centavos); 
MarcElo BarBoSa acácio, Enfermeiro, corEN/Pa 000.469.308, con-
trato n° 1189/2021 aditado r$ 14.200,88(Quatorze Mil duzentos reais 
e oitenta e oito centavos); JocilaNE doS SaNToS GoMES, Enfermeira, 
corEN/Pa 469306, contrato n° 1293/2021 aditado r$ 14.200,88(Quator-
ze Mil duzentos reais e oitenta e oito centavos); lUcÉlia araUJo da 
SilVa, Enfermeira, corEN/Pa 573.285, contrato n° 1276/2021 aditado 
r$ 4.950,00 (Quatro Mil Novecentos e cinquenta reais); MYlENa SilVa 
NEVES, Enfermeira, corEN/Pa 573.286, contrato n° 1279/2021 aditado 
r$ 4.950,00 (Quatro Mil Novecentos e cinquenta reais); alVaro GoMES 
PErEira, farmacêutico, crf/Pa 6361, contrato n° 1604/2021 aditado r$ 
4.950,00 (Quatro Mil Novecentos e cinquenta reais); carol do car-
Mo E SilVa, Médica crM/Pa 14441, contrato n° 1140/2021 aditado r$ 
60.000,00 (Sessenta Mil reais); EVErToN coElHo dE araUJo alVES, 
Médico, crM/Pa 11990 contrato n° 1362/2021 aditado r$ 39.074,39 (Trin-
ta e Nove Mil Setenta e Quatro reais e Trinta e Nove centavos); EBErlaN 
SilVa dE JESUS, Médico, crM\SP 137625 contrato n° 1342/2021 aditado 
r$ 39.074,39 (Trinta e Nove Mil Setenta e Quatro reais e Trinta e Nove 
centavos);EUNir dUarTE doS SaNToS, Médico,  crM\Pa 2407 contrato 
n° 1341/2021 aditado r$ 39.074,39 (Trinta e Nove Mil Setenta e Quatro 
reais e Trinta e Nove centavos); lorEdaN dE aNdradE MEllo, Médico, 

crM/Pa1594 contrato n° 1340/2021 aditado r$ 39.074,39 (Trinta e Nove 
Mil Setenta e Quatro reais e Trinta e Nove centavos); ViViaNE WoSNY 
Médica, crM\9061 contrato n° 1343/2021 aditado r$ 39.074,39 (Trinta 
e Nove Mil Setenta e Quatro reais e Trinta e Nove centavos); ViGÊNcia: 
07/07/2021 à 21/08/2021; data de assinatura do Termo aditivo: altamira/
Pa 06/07/2021 - ordenadora de despesas responsável: romina al-
ves de Brito -secretária Municipal de saúde.

Protocolo: 688943

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreJo GraNde do araGUaia-Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 2/2021-03 seoB
O Município de Brejo Grande do Araguaia torna público que realizará 
licitação, tipo menor preço global. oBJETo: contratação de empresa para a 
conclusão da construção da creche Proinfância tipo 02 no bairro Nova Vida, 
na sede do município de Brejo Grande do araguaia, a ser custeada com 
recursos do Termo de compromisso Pac 2 9952/2014 e contrapartida do 
município, conforme disponibilidade financeira. ABERTURA: 24/08/2021. 
Horário: 09h00min. local: Setor de licitação da Prefeitura Municipal. 
informações e aquisição do Edital: (www.brejograndedoaraguaia.pa.gov.
br), (www.tcm.pa.gov.br), e no Setor de licitação na av. 13 de Maio, nº 
272, centro, Brejo Grande do araguaia-Pa.

Fredson Fernando dias
Presidente da cPl/PMBGa

Protocolo: 688944

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
13º editaL de coNVocaÇÃo do
coNcUrso PÚBLico 001/2006 

a secretaria Municipal de administração, no uso de suas atribui-
ções legais, e em cumprimento à decisão judicial prolatada nos autos nº 
0001138-07.2011.8.14.0012, oriundo da 2ª Vara civil da comarca de ca-
metá, qual deferiu liminar em sentença determinando à Habilitação da 
Senhora Maria raimunda Pereira caldas, no prazo legal, e consequente-
mente nomeação e posse no concurso Público nº 001/2006, observando a 
documentação necessária para investidura e requisitos legais, para habi-
litação de cargos na administração pública municipal, torna pública a 13ª 
convocação para proceder à Habilitação da Sr.ª Maria raimunda Pereira 
caldas. o edital completo está à disposição do interessado no site www.
prefeituradecameta.pa.gov.br.

eXtratos de coNtratos 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 027/2019 

objeto: fornecimento de central de ar condicionado Tipo Split de Parede 
e Piso/Teto. Beneficiário: W. do S. C. Barra - Epp, CNPJ: 05.724.970/0001-
53. Vigência: 12 (doze) meses. Valor do contrato: r$ 1.236.850,00 (um 
milhão duzentos e trinta e seis mil oitocentos e cinquenta reais). data 
da assinatura do contrato nº 1.027-2019/2021-SEMEd: 04 de agosto de 
2021. contratada: W. do S. c. Barra - Epp, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ sob o nº 05.724.970/0001-53, estabelecida na rua 
Vinte e Três de Novembro, n° 1972, Bairro: centro, cametá/Pa. Modalida-
de: Pregão Eletrônico Srp. ord. Patricia do socorro Barros de Medei-
ros - secretária de educação.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 027/2019 
objeto: fornecimento de central de ar condicionado Tipo Split de Parede e 
Piso/Teto. Beneficiário: W. do S. C. Barra - Epp, CNPJ 05.724.970/0001-53. 
Vigência: 12 (doze) meses. Valor do contrato: r$ 1.235.575,00 (um milhão 
duzentos e trinta e cinco mil quinhentos e setenta e cinco reais). data da 
assinatura do contrato nº 2.027-2019/2021- PMc: 04 de agosto de 2021. 
contratada: W. do S. c. Barra - Epp, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no cNPJ sob o nº 05.724.970/0001-53, estabelecida na rua Vinte e Três de 
Novembro, n° 1972, Bairro: centro, cametá/Pa. Modalidade: Pregão Eletrôni-
co Srp. ordenador: Victor correa cassiano - Prefeito de cametá.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 027/2019
objeto: fornecimento de central de ar condicionado Tipo Split de Parede E 
Piso/Teto. Beneficiário: W. do S. C. Barra - Epp, CNPJ 05.724.970/0001-53. 
Vigência: 12 (doze) meses. Valor do contrato: r$ 1.173.816,00(um milhão 
cento e setenta e três mil oitocentos e dezesseis reais). data da assinatura do 
contrato nº 3.027-2019/2021-SMS: 04 de agosto de 2021. contratada: W. 
do S. c. Barra - Epp, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob 
o nº 05.724.970/0001-53, estabelecida na rua Vinte e Três de Novembro, n° 
1972, Bairro: centro, cametá/Pa. Modalidade: Pregão Eletrônico Srp. orde-
nador: Klenard atilio ranieri - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 688946
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de 
adMiNistraÇÃo de cUrioNÓPoLis

eXtrato da ata  Nº 20210183
oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2021 - srP

coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo
coNTraTada:lHS SErViÇoS dE TElEcoMUNicaÇÕES EirEli
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdi-
ca Para forNEciMENTo do SErViÇo dE iNTErNET coM liNK dEdica-
do, afiM dE aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
cUrioNÓPoliS, E SUaS SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS
Valor ToTal: r$556.288,80 (QUiNHENToS E ciNQUENTa E SEiS Mil 
dUZENToS E oiTENTa E oiTo rEaiS E oiTENTa cENTaVoS).
ViGÊNcia: 12 (doZE) MESES
daTa da aSSiNaTUra: 01 dE JUlHo dE 2021

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20210188

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2021 srP
coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada: lHS SErViÇoS dE TElEcoMUNicaÇÕES EirEli
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdi-
ca Para forNEciMENTo do SErViÇo dE iNTErNET coM liNK dEdica-
do, afiM dE aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
cUrioNÓPoliS, E SUaS SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS.
Valor ToTal: r$ 22.431,00 (ViNTE E doiS Mil, QUaTrocENToS E TriN-
Ta E UM rEaiS)
ViGÊNcia: 01 dE JUlHo dE 2021 a 31 dE dEZEMBro dE 2021
daTa da aSSiNaTUra: 01 dE JUlHo dE 2021

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20210189

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2021 srP
coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENVolViMENTo da EdUcaÇÃo-fUNdEB
coNTraTada: lHS SErViÇoS dE TElEcoMUNicaÇÕES EirEli
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdi-
ca Para forNEciMENTo do SErViÇo dE iNTErNET coM liNK dEdica-
do, afiM dE aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
cUrioNÓPoliS, E SUaS SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS.
Valor ToTal: r$ 17.944,80 (dEZESSETE Mil, NoVEcENToS E QUarEN-
Ta E QUaTro rEaiS E oiTENTa cENTaVoS)
ViGÊNcia: 01 dE JUlHo dE 2021 a 31 dE dEZEMBro dE 2021
daTa da aSSiNaTUra: 01 dE JUlHo dE 2021

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20210190

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2021 srP
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social - fMaS
coNTraTada: lHS SErViÇoS dE TElEcoMUNicaÇÕES EirEli
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdi-
ca Para forNEciMENTo do SErViÇo dE iNTErNET coM liNK dEdica-
do, afiM dE aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
cUrioNÓPoliS, E SUaS SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS.
Valor ToTal: r$ 49.348,20 (QUarENTa E NoVE Mil, TrEZENToS E QUa-
rENTa E oiTo rEaiS E ViNTE cENTaVoS)
ViGÊNcia: 01 dE JUlHo dE 2021 a 31 dE dEZEMBro dE 2021
daTa da aSSiNaTUra: 01 dE JUlHo dE 2021

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20210191

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2021 srP
coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE - SEMSa
coNTraTada: lHS SErViÇoS dE TElEcoMUNicaÇÕES EirEli
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdi-
ca Para forNEciMENTo do SErViÇo dE iNTErNET coM liNK dEdica-
do, afiM dE aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
cUrioNÓPoliS, E SUaS SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS.
Valor ToTal: r$ 44.862,00 (QUarENTa E QUaTro Mil, oiTocENToS E 
SESSENTa E doiS rEaiS)
ViGÊNcia: 01 dE JUlHo dE 2021 a 31 dE dEZEMBro dE 2021
daTa da aSSiNaTUra: 01 dE JUlHo dE 2021

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20210192

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2021 srP
coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo
coNTraTada: lHS SErViÇoS dE TElEcoMUNicaÇÕES EirEli
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdi-
ca Para forNEciMENTo do SErViÇo dE iNTErNET coM liNK dEdica-
do, afiM dE aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
cUrioNÓPoliS, E SUaS SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS.
Valor ToTal: r$ 67.293,00 (SESSENTa E SETE Mil, dUZENToS E No-
VENTa E TrÊS rEaiS)
ViGÊNcia: 01 dE JUlHo dE 2021 a 31 dE dEZEMBro dE 2021
daTa da aSSiNaTUra: 01 dE JUlHo dE 2021

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20210193

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2021 srP
coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE fiNaNÇaS
coNTraTada: lHS SErViÇoS dE TElEcoMUNicaÇÕES EirEli
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdi-
ca Para forNEciMENTo do SErViÇo dE iNTErNET coM liNK dEdica-
do, afiM dE aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
cUrioNÓPoliS, E SUaS SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS.
Valor ToTal: r$ 8.972,40 (oiTo Mil, NoVEcENToS E SETENTa E doiS 
rEaiS E QUarENTa cENTaVoS)
ViGÊNcia: 01 dE JUlHo dE 2021 a 31 dE dEZEMBro dE 2021
daTa da aSSiNaTUra: 01 dE JUlHo dE 2021

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20210194

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2021 srP
coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE iNfraESTrUTUra
coNTraTada: lHS SErViÇoS dE TElEcoMUNicaÇÕES EirEli
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdi-
ca Para forNEciMENTo do SErViÇo dE iNTErNET coM liNK dEdica-
do, afiM dE aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
cUrioNÓPoliS, E SUaS SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS.
Valor ToTal: r$ 13.458,60 (TrEZE Mil, QUaTrocENToS E ciNQUENTa 
E oiTo rEaiS E SESSENTa cENTaVoS)
ViGÊNcia: 01 dE JUlHo dE 2021 a 31 dE dEZEMBro dE 2021
daTa da aSSiNaTUra: 01 dE JUlHo dE 2021

Protocolo: 688682

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo PreseNciaL srP/Nº 002/2021PMc
Tipo: menor preço por item, objeto: registro de preço para e contratação 
de empresa especializada para o fornecimento de recarga de gás butano 
de 13 kg, vasilhame (botijão de gás 13kg), para suprir as necessidades 
da Prefeitura Municipal de curuçá, Secretarias , fundos e autarquia .Ses-
são Pública: dia 19/08/2021, às 09:00h.informações: Edital disponível: 
Na sede da Prefeitura, https://www. https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de
-licitacoes/ JeFFersoN Ferreira de MiraNda -Prefeito Municipal 
de curuça/Pa.

Protocolo: 688948

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de coNtrato
ata de reGistro de PreÇos Nº 20210233 

PreGÃo eLetroNico: Nº Pe-013/2021-PMGP 
objeto: registro de preços para eventual aquisição de material de construção, 
ferramentas, utensílios, EPi’S, hidráulica e elétrica, para atender as neces-
sidades das diversas unidades administrativas do Município de Goianésia do 
Pará. contratantes: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará - PMGP, cNPJ: 
n° 83.211.433/0001-13, contrato nº 20210251, valor r$ 524.708,11; fun-
do Municipal de Saúde - fMS, cNPJ: nº 12.884.091/0001-54, contrato nº 
20210254, valor r$ 44.676,60; Secretaria Municipal de Educação cultura 
desporto e lazer - SEMEcdEl, cNPJ: nº 27.400.285/0001-04, contrato nº 
20210255, valor r$ 83.203,00; fundo Municipal de assistência Social - fMaS, 
cNPJ: nº 18.367.597/0001-72, contrato nº 20210252, valor r$ 34.748,50; 
fundo Municipal de Meio ambiente - fMMa, cNPJ: nº 19.998.060/0001-73, 
contrato nº 20210253, valor r$ 6.449,00; contratada: acrEdilar MaTE-
riaiS dE coNSTrUcoES EirEli, cNPJ: 07.774.605/0001-89. contratan-
tes: PMGP, contrato nº 20210256, valor r$ 44.839,15; fMS, contrato nº 
20210259, valor r$ 1.882,00; SEMEcdEl, contrato nº 20210260, valor r$ 
5.646,00; fMaS, contrato nº 20210257, valor r$ 941,00; fMMa, contrato nº 
20210258, valor r$ 10.050,65; contratada: aGroMaQUiNaS coM VarE-
JiSTa dE PEcaS EirEli, cNPJ: 24.784.807/0001-20. contratantes: PMGP, 
contrato nº 20210261, valor r$ 900.269,05; fMS, contrato nº 20210264, 
valor r$ 13.005,00; SEMEcdEl, contrato nº 20210265, valor r$ 54.611,75; 
fMaS, contrato nº 20210262, valor r$ 14.129,25; fMMa, contrato nº 
20210263, valor r$ 13.788,30; contratada: J.T doS SaNToS filHo EirE-
li, cNPJ: 23.109.532/0001-67. contratantes: PMGP, contrato nº 20210266, 
valor r$ 282.685,70; fMS, contrato nº 20210269, valor r$ 20.728,80; SE-
MEcdEl, contrato nº 20210270, valor r$ 25.925,65; fMaS, contrato nº 
20210267, valor r$ 9.064,70; fMMa, contrato nº 20210268, valor r$ 
1.095,44; contratada: cicEro alYSoN corrEia dE oliVEira SilVa, 
cNPJ: 32.953.148/0001-37. contratantes: PMGP, contrato nº 20210271, 
valor r$ 1.237.933,79; fMS, contrato nº 20210273, valor r$ 13.370,10; 
SEMEcdEl, contrato nº 20210274, valor r$ 24.311,50; fMaS, contrato 
nº 20210272, valor r$ 10.130,10; contratada: c.S MaTEriaiS dE coNTrU-
coES EirEli, cNPJ: 23.879.549/0001-01. contratantes: PMGP, contrato nº 
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20210275, valor r$ 80.972,10; contratada: cTHT BraSil EirEli, cNPJ: 
35.651.632/0001-08. contratantes: PMGP, contrato nº 20210276, valor r$ 
60.279,84; fMMa, contrato nº 20210277, valor r$ 32.077,40; contratada: 
SaNiGraN lTda, cNPJ: 15.153.524/0001-90. contratantes: PMGP, contrato 
nº 20210250, valor r$ 347.200,00; contratada: iMPErio daS carNE E SEr-
VicoS EirEli, cNPJ: 07.238.654/0001-05. data de assinatura: 30/07/2021. 
Francisco David Leite Rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 688950

eXtrato de terMo aditiVo
Espécie: 06º Termo aditivo de prazo de 01/07/2021 a 31/12/2021, ao con-
trato nº 2018008-dl, decorrente da dispensa de locação nº 03/2018-dl.  
Francisco David Leite Rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 688952

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 001/2021

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE iPiXUNa do Pará
coNTraTada(o).....:EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E co-
MUNicaÇÃo do ESTado do Pará - ProdEPa
oBJETo......................: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE TEcNoloGia da 
iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo - Tic
Valor ToTal................: r$ 4.525,56 (quatro mil quinhentos e vinte e 
cinco reais e cinquenta e seis centavos)
ViGÊNcia...................: 21 de Julho de 2021 a 21 de Julho de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 21 de Julho de 2021

Protocolo: 688953

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

eXtrato de credeNciaMeNto
Processo Nº 6/2021-013-FMs 

Modalidade: credenciamento- inexigibilidade. credenciador: fundo mu-
nicipal de saúde. credenciados: rafael V. Sampaio, facil Med eirelli, lumi-
nus Médicos associados, l V damasceno, Joely Nataly Pinheiro da Silva, 
Marabá centro Médico eireli, Sol Nascente Serviços Medicos, orto Trauma 
ltda, carla Maysa damasceno rego. objeto: credenciamento de pessoas 
físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços médicos especializados, 
conforme anexo i, visando à prestação de serviços junto às unidades de 
saúde vinculadas a secretaria municipal de saúde para atendimento aos 
usuários do sistema único de saúde, SUS. fundamentação legal: art, 25 
da lei federal 8.666/93. Aline Cunha. Presidente da Comissão Perma-
nente de Licitação.

Protocolo: 688956
 

aViso de reMarcaÇÃo
a Prefeitura Municipal de itupiranga, por intermédio da Pregoeira, 
vem por intermédio deste, remarcar o Pregão Eletrônico nº PE 9/2020-
029 PMi, cujo objeto é Sistema de registro de Preço (SrP) para eventual 
aquisição de mobiliários em geral, material permanente, eletrodomésticos 
e eletroeletrônicos, a fim de atender as necessidades da prefeitura e secre-
tarias vinculadas, que estava marcada a abertura para o dia 29/07/2021 às 
15h no Portal de compras públicas, fica remarcada para o dia 20/08/2021 
às 9h no mesmo endereço. Aline Cunha. Pregoeira.

Protocolo: 688957

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 285/2021/CPL, Beneficiária - AUGUS-
tU 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).  Vigência da ata: 12 meses a partir da assinatura. 
oriunda do Pregão Eletrônico nº 059/2021-cPl/PMM. Processo licitatório nº 
8.384/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSi-
ÇÃo dE EQUiPaMENToS E SErViÇoS Para iNSTalaÇÃo E MaNUTENÇÃo dE 
SiSTEMa dE GraVaÇÃo diGiTal dE iMaGENS E cÂMEraS dE SEGUraNÇa, 
dESTiNado aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE 
SaÚdE dE MaraBá-Pa. Marabá 05/08/2021. Valmir Silva Moura - Secretário 
Municipal de Saúde - SMS - Portaria nº 535/2020-GP.

Protocolo: 688958

aViso de ProrroGaÇÃo da data de aBertUra
a Pregoeira do PreGÃo eLetrÔNico Nº 082/2021-cPL/PMM 

Processo Nº 15.558/2021-PMM, com abertura prevista para o dia 
09/08/2021, objeto rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE BalaNÇaS diGiTal PorTáTil, aTÉ 150 KG E BalaNÇaS TiPo PlaTa-
forMa coM colUNa dE aTÉ 300KG, Para rEaliZaÇÃo do acoMPaNHa-
MENTo doS BENEficiárioS do ProGraMa BolSa faMilia E da SE-
crETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social, ProTEÇÃo E aSSUNToS 
COMUNITÁRIOS - SEASPAC. UASG: 927877. Publicado no Diário Oficial da 
União - DOU - SEÇÃO 3 Nº 140 pag. 234, Diário Oficial do Estado - IOEPA 
Nº 34.651 pág. 81 prot. 684967; Jornal amazônia GEraiS 4 - circulados 
em 27/07/2021; torna público aos interessados a prorrogação da realiza-
ção da sessão, para 19/08/2021 às 09hrs00min. Permanecem inalteradas 
e válidas as demais informações publicadas anteriormente.
Íntegra do edital no site 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. Tele-
fone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min 
ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 05/08/2021.

LUciMar da coNceiÇÃo costa de aNdrade
Pregoeira cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 688959

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 035/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo adMiNistratiVo N° 15.938/2021-PMM - Tipo Menor Pre-
ço (Global). data da Sessão: 30/ago/2021 - 09h00min (horário local). 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para rEforMa da 
EScola MUNiciPal dE ENSiNo fUNdaMENTal EMEf SÃo fÉliX, locali-
Zada Na rUa JarBaS PaSSariNHo, S/N, Bairro SÃo fÉliX, No MUNi-
cÍPio 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@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
coNcorrÊNcia (srP) Nº 009/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo adMiNistratiVo N° 15.000/2021-PMM - Tipo Menor Pre-
ço (Global). data da Sessão: 09/Set/2021 - 09h00min (horário local). ob-
jeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE PEQUENoS rEParoS doS PrÉdioS 
PÚBlicoS do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa.  recursos: Erário Municipal - 
integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SE-
VoP, 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/Mara-
bá. ass.: Franklin carneiro da silva - Presidente-ceL/seVoP.

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia (srP) Nº 010/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo adMiNistratiVo N° 15.514/2021-PMM - Tipo Menor Pre-
ço (Global). data da Sessão: 08/Set/2021 - 09h00min (horário local). objeto: 
rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE PEQUENoS rEParoS doS PrÉdioS PÚBli-
coS da SaÚdE do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa.  recursos: Erário Municipal - 
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.

Protocolo: 688962

coNtrato Nº 376/2021-sMs/PMM 
Processo administrativo nº 8.141/2021-PMM, autuado na modalida-
de Pregão eletrônico (srP) Nº 055/2021-cPL/PMM. objeto do con-
trato: aquisição de equipamentos, insumos, materiais e EPiS para coor-
denação de Endemias para o controle de Vetores e Prevenção de doenças 
(dENGUE, Zica, cHiKUNGUNYa). Empresa: V G dE SoUSa fErrEira 
lTda, inscrita no cNPJ sob no 23.912.114/0001-03, Valor:  r$ 25.875,00 
(Vinte e cinco Mil oitocentos e Setenta e cinco reais). dotações orçamen-
tárias: 10 305 0085 2.065 atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, 33 
90 30 00 Material de consumo.  daTa da aSSiNaTUra 05 de agosto de 
2021. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
contrato nº 374/2021-SMS/PMM. Processo administrativo nº 8.141/2021-
PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrônico (SrP) Nº 055/2021-cPl/
PMM. objeto do contrato: aquisição de equipamentos, insumos, materiais 
e EPiS para coordenação de Endemias para o controle de Vetores e Pre-
venção de doenças (dENGUE, Zica, cHiKUNGUNYa). Empresa: alaidE 
alVES doS SaNToS, inscrita no cNPJ sob no 03.177.123/0001-90, Valor:  
r$ 18.000,00 (dezoito Mil reais). dotações orçamentárias: 10 305 0085 
2.065 atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, 33 90 30 00 Material de 
consumo.  daTa da aSSiNaTUra 04 de agosto de 2021. Valmir silva 
Moura - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato Nº 378/2021-sMs/PMM 
Processo administrativo nº 8.141/2021-PMM, autuado na moda-
lidade Pregão eletrônico (srP) Nº 055/2021-cPL/PMM. objeto do 
contrato: aquisição de equipamentos, insumos, materiais e EPiS para co-
ordenação de Endemias para o controle de Vetores e Prevenção de do-
enças (dENGUE, Zica, cHiKUNGUNYa). Empresa: NorTHWEST coMEr-
cio dE fErraGENS, iMPlEMENToS aGrÍcolaS, inscrita no cNPJ sob no 
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37.247.494/0001-13, Valor:  r$ 6.393,25 (Seis Mil Trezentos e Noventa 
e Três reais e Vinte e cinco centavos). dotações orçamentárias: 10 305 
0085 2.065 atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, 33 90 30 00 Ma-
terial de consumo.  daTa da aSSiNaTUra 03 de agosto de 2021. Valmir 
silva Moura - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato Nº 375/2021-sMs/PMM 
Processo administrativo nº 8.141/2021-PMM, autuado na modalida-
de Pregão eletrônico (srP) Nº 055/2021-cPL/PMM. objeto do con-
trato: aquisição de equipamentos, insumos, materiais e EPiS para coor-
denação de Endemias para o controle de Vetores e Prevenção de doen-
ças (dENGUE, Zica, cHiKUNGUNYa). Empresa: SilVa & oliVEira lTda, 
inscrita no cNPJ sob no 18.938.547/0001-06, Valor:  r$ 9.075,00 (Nove 
Mil Setenta e cinco reais). dotações orçamentárias: 10 305 0085 2.065 
atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, 33 90 30 00 Material de con-
sumo.  daTa da aSSiNaTUra 04 de agosto de 2021. Valmir silva Moura 
- secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 688965

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 307/2021/seVoP, Processo administra-
tivo nº 9.838/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo 
PrESENcial (SrP) Nº 026/2021-cEl/PMM, que gerou a ata de registro de 
Preços Nº 50/2021-cEl/SEVoP/PMM, objeto: SErViÇoS dE HiGiENiZaÇÃo 
E aQUiSiÇÃo dE acESSÓrioS Para VEÍcUloS, Para aTENdEr a SEcrETa-
ria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS dE MaraBá - SEVoP. Empre-
sa: S & a iMPacTUS coNSTrUÇÃo dE EdificioS SolUÇÕES E SErViÇoS 
EirEli inscrita no cNPJ 05.423.002/0001-07; Valor r$ 27.666,00 (Vinte e 
sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais) assinatura 05/08/2021 Vigência: 
31/12/2021. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 688967

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 076/2021-cPL/PMM 
Processo Nº 12.230/2021-PMM, Tipo: Menor Preço Global. data do 
certame: 19/08/2021. Modo de disputa: aBErTo/fEcHado. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE UNiforMES PErSo-
NaliZadoS (SoB MEdida), dESTiNadoS a aTENdEr aoS alUNoS do co-
lÉGio MiliTar rio TocaNTiNS - cMrio. 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), 05/08/2021.

rodriGo soUsa Barros
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 688972

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

eXtrato de coNtrato Nº 20210253
oriGeM: PreGÃo Nº Pe srP 036/2021

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá
coNTraTada(o).....: M o BriTo BaNdEira coMErcio dE PEÇaS EirElE
cNPJ: 07.542.005/0001-95
oBJETo.......: contratação de empresa para prestação de serviço, sob de-
manda, de manutenção e conservação de veículos, destinado a Prefeitura 
Municipal de Pacajá e suas Secretarias.
Valor ToTal................: r$ 53.390,00 (cinquenta e três mil, trezentos 
e noventa reais).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.008, Classifica-
ção econômica 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica.
ViGÊNcia: 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021

aNdre rios de reZeNde
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 688973

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PALESTINA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PaLestiNa do ParÁ
aViso de LicitaÇÕes

PreGÃo eLetrÔNico: Pe - 022/2021-FMas srP
a Secretaria Municipal de assistência Social de Palestina do Pará comunica 
aos interessados que realizará no dia 18/08/2021 às 08h:31min (horário 
de Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico PE - 022/2021-fMaS 
SrP, tipo Menor Preço por item com objeto: registro de preços para aquisição 

de cestas básicas para distribuição no período de pandemia do novo coro-
navirus à população em estado de vulnerabilidade em Palestina do Pará-Pa. 
o edital estará disponível no sítio do www.portaldecompraspublicas.com.br, 
Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de licitações 
do TcM-Pa e pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com.

PreGÃo eLetrÔNico: Pe - 023/2021-FMs
a secretaria Municipal de saúde de Palestina do Pará comunica aos 
interessados que realizará no dia 12/08/2021 às 08h:31min (horário de 
Brasília), licitação na modalidade Pregão Eletrônico: PE - 023/2021-fMS, 
tipo Menor Preço por item com objeto: contratação complementar de 
pessoa física ou jurídica para prestação de serviços médicos (clinico geral 
-40h/s) para consulta e acompanhamento na UBS Paulo roberto Pereira 
Marques - amaury, no enfrentamento da coVid-19, no município de Pales-
tina do Pará/Pa. o edital estará disponível no sítio do www.portaldecompras-
publicas.com.br, Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), 
Mural de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.
com.Maykon david costa Ferreira - Pregoeiro.

Protocolo: 688977

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021

Processo adMiNistratiVo Nº 8/2021-056PMP
a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas, por intermédio do 
fundo Municipal de Saúde, mediante a Pregoeira devidamente designada, 
torna público que às 09:00 horas do dia 19 de agosto de 2021, fará realizar 
licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, do tipo menor preço, pelo 
sitio www.comprasnet.gov.br, para contratação de empresa especializada 
para fornecimento de cÂMaraS friaS para conservação de vacinas nas 
Unidades de Saúde, atendendo as necessidades do setor de Vigilância em 
Saúde da Secretaria de Saúde de Parauapebas, Estado do Pará, de acordo 
com o que determina a legislação vigente, a realizar-se nas dependências 
da central de licitações e contratos.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
central de licitações e contratos da PrEfEiTUra MUNiciPal dE Pa-
raUaPEBaS, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bair-
ro Beira rio ii, cidade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste 
aviso, no horário de expediente (das 8 às 14h), e ainda através dos sítios: 
www.comprasnet.gov.br, www.governotransparente.com.br/transparen-
cia/4507490, consultar no ícone licitações ou no Portal do TcM-Pa www.
tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.

ParaUaPEBaS - Pa, 05 de agosto de 2021.
MidiaNe aLVes rUFiNo LiMa

Pregoeira
Protocolo: 688635

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

coMUNicado cLassiFicaÇÃo FiNaL
coNcorrÊNcia Nº 3/2021-03ProsaP

a Prefeitura Municipal de Parauapebas, através da UEP/ProSaP, por inter-
médio da comissão Especial de licitação, comunica aos interessados que 
do julgamento da proposta comercial apresentada pela empresa habilitada, 
considerando que o prazo recursal transcorreu e não houve interposição 
tempestiva de recurso, referente ao processo licitatório nº 3/2021-03Pro-
SaP, na modalidade coNcorrÊNcia, que tem como objeto contratação 
de empresa de engenharia especializada em obras de saneamento para a 
execução da obra de ampliação e melhoria da Estação de Tratamento de 
Esgoto do Bairro Tropical (ETE TroPical), a qual faz parte do Projeto de 
Saneamento ambiental, Macrodrenagem e recuperação do igarapé laje-
ado, em desenvolvimento, no Município de Parauapebas, Estado do Pará,  
fica CLASSIFICADA a proponente: 1º Lugar TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E 
TErraPlENaGEM – lTda, cNPJ Nº 54.883.194/0001-40, com valor global 
de r$ 18.642.810,86 (dezoito milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, 
oitocentos e dez reais e oitenta e seis centavos). Sagrando-se vencedora 
do certame a empresa TraNSViaS coNSTrUÇÕES E TErraPlENaGEM – 
lTda, cNPJ Nº 54.883.194/0001-40 com o valor total de r$ 18.642.810,86 
(dezoito milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, oitocentos e dez reais 
e oitenta e seis centavos), por ter apresentado a proposta mais vantajosa 
para administração e atendendo os requisitos do edital.

Parauapebas/Pa, 05 de agosto de 2021.
daYtoN NeVes Pereira

Presidente da comissão Especial de licitação
dec. PMP nº 1040/2020

Protocolo: 688897
 

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de ProrroGaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 3/2021-04ProsaP

a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/UNidadE EXEc. do Pro-
JETo - UEP do ProGraMa MUN. dE SaNEaM. aMBiENTal, Macrod., 
rEcUP. dE iGaraPES E MarGENS do rio ParaUaPEBaS - ProSaP, me-
diante a comissão Especial de licitação devidamente designada por meio 
do decreto nº 1040/2020, leva ao conhecimento dos interessados, que 
em razão das alterações promovidas através do 1º aditivo de alteração do 
Edital, fica ProrroGada a abertura dos trabalhos relativos ao processo 
de concorrência nº 3/2021-04ProSaP, que possui como objeto a coN-
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TraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para a EXEcUÇÃo daS oBraS 
dE Macro E MicrodrENaGEM, do SiSTEMa Viário, dE ESGoTaMENTo 
SaNiTário, dE aBaSTEciMENTo dE áGUa, dE UrBaNiZaÇÃo E dE ilU-
MiNaÇÃo PÚBlica da SEGUNda ETaPa (ZoNaS 02 E 03) do ProJETo 
dE SaNEaMENTo aMBiENTal, MacrodrENaGEM E rEcUPEraÇÃo do 
iGaraPÉ laJEado, No MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Neste sentido, fica marcada a abertura do processo para o dia 10 de se-
tembro de 2021, às 10:00 horas, na Sala de Sessões da central de lici-
tações e contratos da Prefeitura Municipal de Parauapebas, localizada no 
centro administrativo da Prefeitura de Parauapebas, cujo endereço é Morro 
dos Ventos, Sem Número, Quadra Especial, lote Especial, Bairro Beira rio 
2, Município de Parauapebas, Estado Pará, Brasil.

Parauapebas - Pa, 05 de agosto de 2021.
daniel Benguigui

coordenador Executivo UEP – ProSaP
decreto nº 1256/2019

Protocolo: 688894

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 3/2021-006seGoV

a PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas, por intermédio da 
Secretaria Especial de Governo, mediante a comissão de licitação devi-
damente designada, torna público que às 09:00 horas do dia 23 de Se-
tembro de 2021, fará realizar licitação na modalidade coNcorrÊNcia, do 
tipo técnica e preço, para a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria 
Para ElaBoraÇÃo dE ESTUdoS E ProJEToS dE TErraPlENaGEM/PaVi-
MENTaÇÃo dE ESTradaS da ZoNa rUral, aSSiM coMo ProJEToS dE 
oBraS ciViS NEcESSárioS ao aTENdiMENTo do PMi - PlaNo MUNici-
Pal dE iNVESTiMENTo da SEGoV - SEcrETaria ESPEcial dE GoVErNo, 
do MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará, de acordo com o que 
determina a legislação vigente, a realizar-se nas dependências da central 
de licitações e contratos.
o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na cen-
tral de licitações e contratos da PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPE-
BaS, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bairro Beira 
rio ii, cidade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste aviso, no 
horário de expediente (das 8 às 14h), e ainda através do www.governo-
transparente.com.br/transparencia/4507490, consultar no ícone licitações 
ou do Portal do TcM-Pa www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.

ParaUaPEBaS - Pa, 05 de agosto de 2021.
FaBiaNa de soUZa NasciMeNto

comissão Permanente de licitação
Presidente

Protocolo: 688892

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210301
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2020-062PMP

Parte: MUNicÍPio de ParaUaPeBas - estado do ParÁ.
finalidade: Que terá por objeto, registro de Preços Exclusivo Para Micro 
Empreendedor - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP, Micro Empreende-
dor individual - MEi e cooperativas - cooP para contratação de empresa 
especializada no fornecimento de Equipamentos de Proteção individual - 
EPi e Materiais de atendimento a Emergência que serão de uso exclusivo 
da Secretaria Municipal de Segurança institucional e defesa do cidadão 
- SEMSi, através da coordenadoria Municipal de defesa civil - coMdEc do 
Município de Parauapebas em ações preventivas de combate a incêndios 
e de socorro às famílias que encontrarem-se vulneráveis em período de 
anormalidade atingidas pelas enchentes do Rio Parauapebas e seus afluen-
tes no Município de Parauapebas, Estado do Pará
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-062PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-062PMP, conforme abaixo:
Empresa: SilVa & oliVEira lTda; c.N.P.J. nº 18.938.547/0001-06, es-
tabelecida à rua carajás,427,casa a, Novo Horizonte, Marabá Pa, repre-
sentada neste ato pelo Sr(a). MaUriVaN SaNToS dE oliVEira, c.P.f. nº 
715.965.422-68 rG n° 3155580 SSP Pa.
iTEM 00014 00028
Valor ToTal r$ 5.914,00
obs: Este extrato  encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 02 de Junho de 2021.

Protocolo: 688922

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210300
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2020-062PMP

Parte: MUNicÍPio de ParaUaPeBas - estado do ParÁ.
finalidade: Que terá por objeto, registro de Preços Exclusivo Para Micro 
Empreendedor - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP, Micro Empreende-
dor individual - MEi e cooperativas - cooP para contratação de empresa 
especializada no fornecimento de Equipamentos de Proteção individual - 
EPi e Materiais de atendimento a Emergência que serão de uso exclusivo 
da Secretaria Municipal de Segurança institucional e defesa do cidadão 
- SEMSi, através da coordenadoria Municipal de defesa civil - coMdEc do 
Município de Parauapebas em ações preventivas de combate a incêndios 

e de socorro às famílias que encontrarem-se vulneráveis em período de 
anormalidade atingidas pelas enchentes do Rio Parauapebas e seus afluen-
tes no Município de Parauapebas, Estado do Pará
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-062PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-062PMP, conforme abaixo:
Empresa: crH EQUiPaMENToS dE SEGUraNÇa lTda; c.N.P.J. nº 
14.566.765/0001-06, estabelecida à PraÇa SaMUEl SaBaTiNi, N° 226, 
Sala 208, cENTro, São Bernardo do campo SP, representada neste ato 
pelo Sr(a). rENaTa Gallo BarBoSa, c.P.f. nº 215.772.338-24, r.G. nº 
301579106 SSP SP.
iTEM 00015
Valor ToTal r$ 1.750,00
obs: Este extrato  encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 02 de Junho de 2021.

Protocolo: 688923

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210298
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2020-062PMP

Parte: MUNicÍPio de ParaUaPeBas - estado do ParÁ.
finalidade: Que terá por objeto, registro de Preços Exclusivo Para Micro 
Empreendedor - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP, Micro Empreende-
dor individual - MEi e cooperativas - cooP para contratação de empresa 
especializada no fornecimento de Equipamentos de Proteção individual - 
EPi e Materiais de atendimento a Emergência que serão de uso exclusivo 
da Secretaria Municipal de Segurança institucional e defesa do cidadão 
- SEMSi, através da coordenadoria Municipal de defesa civil - coMdEc do 
Município de Parauapebas em ações preventivas de combate a incêndios 
e de socorro às famílias que encontrarem-se vulneráveis em período de 
anormalidade atingidas pelas enchentes do Rio Parauapebas e seus afluen-
tes no Município de Parauapebas, Estado do Pará
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-062PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-062PMP, conforme abaixo:
Empresa: G r SUPriMENToS iNdUSTriaiS, coMÉrcio E SErViÇoS 
lTda; c.N.P.J. nº 12.488.070/0001-10, estabelecida à rUa JaciNTo ra-
MoS, N° 773B, coliNaS, Tucuruí Pa, representada neste ato pelo Sr(a). 
Maria GorETTi BiBaS doS SaNToS, c.P.f. nº 224.150.922-15, r.G. nº 
2676447 Pci Pa.
iTEM 00001 00010 00020
Valor ToTal r$  30.990,00
obs: Este extrato  encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 02 de Junho de 2021.

Protocolo: 688924

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210395

oriGeM PreGÃo Nº 9/2019-009seMsi
coNTraTaNTE PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/SEMSi
coNTraTada(o) NaTiVU’S EirEli
OBJETO Aquisição de Capacetes e Coletes reflexivos para padronização 
dos mototaxistas em cumprimento ao decreto Municipal nº 865/2018, do 
Município de Parauapebas, Estado do Pará.
Valor ToTal r$ r$ 64.564,50 (sessenta e quatro mil, quinhentos e ses-
senta e quatro reais e cinquenta centavos)
ViGÊNcia 05 (cinco) meses iniciando - se a partir da data de assinatura das partes
daTa da EMiSSÃo 23 de Julho de 2021

Protocolo: 688942

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210314
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2020-065PMP

Parte: MUNicÍPio de ParaUaPeBas - estado do ParÁ.
finalidade: registro de Preços para contratação de empresa especializa-
da no fornecimento de Produtos de Higiene, Saneantes domissanitários 
e colchoaria para atender as famílias que se encontrarem vulneráveis em 
período de anormalidade atingidas pelas enchentes do rio Parauapebas e 
seus afluentes no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-065PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-065PMP, conforme abaixo:
Empresa: MUlTiflEX do BraSil lTda ME; c.N.P.J. nº 11.858.330/0001-
39, estabelecida à rua Eduardo Sprada, 6780,cidade industrial, represen-
tada neste ato pelo Sr(a). rafaEl SaNToS coSTa, c.P.f. nº 086.712.049-52.
iTEM 00031 00032 00033 00034
Valor ToTal r$ 188.200,00
obs: Este extrato  encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 10 de Junho de 2021

Protocolo: 688930
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estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210296
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2020-062PMP

Parte: MUNicÍPio de ParaUaPeBas - estado do ParÁ.
finalidade: Que terá por objeto, registro de Preços Exclusivo Para Micro 
Empreendedor - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP, Micro Empreende-
dor individual - MEi e cooperativas - cooP para contratação de empresa 
especializada no fornecimento de Equipamentos de Proteção individual - 
EPi e Materiais de atendimento a Emergência que serão de uso exclusivo 
da Secretaria Municipal de Segurança institucional e defesa do cidadão 
- SEMSi, através da coordenadoria Municipal de defesa civil - coMdEc do 
Município de Parauapebas em ações preventivas de combate a incêndios 
e de socorro às famílias que encontrarem-se vulneráveis em período de 
anormalidade atingidas pelas enchentes do Rio Parauapebas e seus afluen-
tes no Município de Parauapebas, Estado do Pará
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-062PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-062PMP, conforme abaixo:
Empresa: PPf coMErcio E SErVicoS EirEli; c.N.P.J. nº 07.606.575/0001-
00, estabelecida à rUa PaES dE carValHo 600, castanhal Pa, (91) 3721-
4278, representada neste ato pelo Sr(a). JoÃo carloS fErrEira dE 
araUJo, c.P.f. nº 093.416.412-68, r.G. nº 2374470 3ª Via Pc Pa.
iTEM 00005 00012
Valor ToTal r$ 5.040,00
obs: Este extrato  encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 02 de Junho de 2021.

Protocolo: 688925

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210295
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2020-062PMP

Parte: MUNicÍPio de ParaUaPeBas - estado do ParÁ.
finalidade: Que terá por objeto, registro de Preços Exclusivo Para Micro 
Empreendedor - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP, Micro Empreende-
dor individual - MEi e cooperativas - cooP para contratação de empresa 
especializada no fornecimento de Equipamentos de Proteção individual - 
EPi e Materiais de atendimento a Emergência que serão de uso exclusivo 
da Secretaria Municipal de Segurança institucional e defesa do cidadão 
- SEMSi, através da coordenadoria Municipal de defesa civil - coMdEc do 
Município de Parauapebas em ações preventivas de combate a incêndios 
e de socorro às famílias que encontrarem-se vulneráveis em período de 
anormalidade atingidas pelas enchentes do Rio Parauapebas e seus afluen-
tes no Município de Parauapebas, Estado do Pará
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-062PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-062PMP, conforme abaixo:
Empresa: ViSUal iNdUSTria E coMErcio dE loNaS EirEli; c.N.P.J. nº 
05.626.958/0001-06, estabelecida à aV. PEdro lUdoVico TEiXEira, N 
3810,  Qd70 lT03E, ParQUE oESTE iN, Goiânia Go, representada neste 
ato pelo Sr(a). MarcElo GoNÇalVES PErEira, c.P.f. nº 798.824.711-53, 
r.G. nº 3546444-8617945 dGPc Go.
iTEM 00018
Valor ToTal r$ 14.000,00
obs: Este extrato  encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 02 de Junho de 2021.

Protocolo: 688928

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210311
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2020-065PMP

Parte: MUNicÍPio de ParaUaPeBas - estado do ParÁ.
finalidade: registro de Preços para contratação de empresa especializa-
da no fornecimento de Produtos de Higiene, Saneantes domissanitários 
e colchoaria para atender as famílias que se encontrarem vulneráveis em 
período de anormalidade atingidas pelas enchentes do rio Parauapebas e 
seus afluentes no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-065PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-065PMP, conforme abaixo:
Empresa: BoM BoNS E dEScarTáVEiS EirEli; c.N.P.J. nº 
01.580.769/0001-99, estabelecida à BEco da PiEdadE, Nº 32, PraÇa 
MaGalHÃES,rEdUTo, Belém Pa,  (91)  3212-1231, representada neste 
ato pelo Sr(a). JorGE lUiZ aNToNio VEloZo, c.P.f. nº 082.323.852-00, 
r.G.nº 3282228 SSP Pa.
iTEM 00001 00004 00012 00016
Valor ToTal r$ 14.237,00
obs: Este extrato  encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 10 de Junho de 2021

Protocolo: 688933

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210318
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2020-065PMP

Parte: MUNicÍPio de ParaUaPeBas - estado do ParÁ.
finalidade: registro de Preços para contratação de empresa especializa-
da no fornecimento de Produtos de Higiene, Saneantes domissanitários 
e colchoaria para atender as famílias que se encontrarem vulneráveis em 
período de anormalidade atingidas pelas enchentes do rio Parauapebas e 
seus afluentes no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-031PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-065PMP, conforme abaixo:
Empresa: SilVa & oliVEira lTda; c.N.P.J. nº 18.938.547/0001-06, es-
tabelecida à rua carajás,427,casa a, Novo Horizonte, Marabá-Pa, repre-
sentada neste ato pelo Sr(a). MaUriVaN SaNToS dE oliVEira, c.P.f. nº 
715.965.422-68.
iTEM 00017 00019 00022 00024
Valor ToTal r$ 14.517,50
obs: Este extrato  encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 10 de Junho de 2021

Protocolo: 688934

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210313
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2020-065PMP

Parte: MUNicÍPio de ParaUaPeBas - estado do ParÁ.
finalidade: registro de Preços para contratação de empresa especializa-
da no fornecimento de Produtos de Higiene, Saneantes domissanitários 
e colchoaria para atender as famílias que se encontrarem vulneráveis em 
período de anormalidade atingidas pelas enchentes do rio Parauapebas e 
seus afluentes no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-031PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-065PMP, conforme abaixo:
Empresa: coMErcial Jr EirEli; c.N.P.J. nº 10.459.614/0001-90, esta-
belecida à aV. duque de caxias n 1203 letra B, Marco, Belém - Pa, repre-
sentada neste ato pelo Sr(a). JoSÉ dE riBaMar alVES coSTa, c.P.f. nº 
104.035.073-91.
iTEM 00029
Valor ToTal r$ 4.881,00
obs: Este extrato  encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 10 de Junho de 2021

Protocolo: 688935

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de reGistro de PreÇos 

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Placas PreGÃo eLetrÔ-
Nico Nº 020/2021. objeto: registro de Preço Para futura e Eventual con-
tratação de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços continuados de Manu-
tenção Predial Preventiva e corretiva das instalações. Vencedora Total: G. E. 
N. cunha Eireli cNPJ 26.504.674/0001-17. Valor Total r$2.364.737,72 (dois 
milhões trezentos e sessenta e quatro mil setecentos e trinta e sete reais e 
setenta e dois centavos). Leila raquel Possimoser - Prefeita Municipal.

eXtratos de coNtratos 
coNtrato Nº 20210193; oriGeM: disPeNsa Nº 030/2021. 
contratante: Prefeitura Municipal de Placas cNPJ 01.611.858/0001-55. 
contratada (ocleucivan da Silva costa, cPf 830.420.402-91. objeto: aqui-
sição de um imóvel localizado na localizado na rua amador lemes Pereira, 
rua 12, S/N, no bairro Boa Esperança, Quadra 224, lote 03, com os se-
guintes limites: frente rua amador lemes Pereira, ou rua 12 de fundos: 
lote 01 e 02 da mesma quadra, constituído do lote nº03 da Quadra nº224, 
medindo 17,00 metros na frente, 15,80m nos fundos e 31,00 metros nos 
lados direito e Esquerdo, perfazeno a área de total 508,40m metros de 
largura. Valor Total: r$ 90.000,00 (noventa mil reais); data da do contra-
to: 05 de agosto de 2021. Leila raquel Possimoser - Prefeita Municipal.
coNtrato Nº 20210179; oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico 012/2021. 
contratante: fundo Municipal de Saúde cnpj: 12.566.342/0001-52. con-
tratada (o) fórmulas Magistrais Manipulações Especiais ltda., inscrita no 
cNPJ (Mf) sob o nº cNPJ 07.316.691/0001-86. objeto: contratação de 
empresa do ramo pertinente para fornecimento de Medicamentos desti-
nados ao desenvolvimento das atividades do fundo Municipal de Saúde. 
Valor Total: r$ 36.000,00(trinta e seis mil reais). Vigência: 14 de julho de 
2021 a 31 de dezembro de 2021; data da assinatura: 03 de agosto 2021. 
Gilberto Bianor dos santos Paiva - secretário de saúde.

Protocolo: 688984
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-0208001

a Prefeitura Municipal de Portel/Pa, torna público o processo licitatório 
Nº 9/2021-0208001. objeto registro de preço objetivando a eventual aqui-
sição de gás glp (gás de cozinha) para atender as necessidades da Prefeitu-
ra, Secretarias e fundos do Município de Portel/Pa, conforme quantitativos e 
especificações constantes no Edital e seus anexos. Maiores Informações no 
endereço: av. duque de caxias, 803, centro, Portel/Pa oU www.portalde-
compraspublicas.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. abertura da sessão: 
18/08/2021 às 10h00 no site www.portaldecompraspublicas.com.br

Milton alves Barros-Pregoeiro
Protocolo: 689098

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de HaBitaÇÃo 

e reGULariZaÇÃo FUNdiÁria
Portaria Nº 013/2021- seHaB

saNtarÉM, 05 de aGosto de 2021
a Secretária Municipal de Habitação e regularização fundiária, Sra. NEl-
cilENE da SilVa GoMES loPES, no uso de suas atribuições legais, con-
forme decreto 014/2021, de 01 de janeiro de 2021, conferidas pela lei 
orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores.
rESolVE: art. 1º - designar ao servidor abaixo indicado para, com observância 
da legislação vigente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado entre a 
Secretaria Municipal de Habitação e regularização fundiária e a empresa contra-
tada para a Aquisição de material topográfico, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Habitação e regularização fundiária -SEHaB.
rUaN cHaVES da SilVa - Matrícula nº 88115.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado ao servidor:
adi SiQUEira dE VilHENa - Matrícula nº 88116.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-
se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em execução.
dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se.
Gabinete da Secretária Municipal de Habitação e regularização fundiária, 
ao quinto dia de agosto de dois mil e vinte e um.

Portaria Nº 012/2021- seHaB
saNtarÉM, 04 de aGosto de 2021

a Secretária Municipal de Habitação e regularização fundiária, Sra. NEl-
cilENE da SilVa GoMES loPES, no uso de suas atribuições legais, con-
forme decreto nº 014/2021, de 01 de janeiro de 2021, conferidas pela lei 
orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores.
rESolVE: art. 1º - designar a servidora abaixo indicado para, com obser-
vância da legislação vigente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado 
entre a Secretaria Municipal de Habitação e regularização fundiária e a 
empresa contratada para a aquisição de Gêneros alimentícios, Material de 
Higiene e limpeza, Utensílios de copa e cozinha e Material descartável, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação e re-
gularização fundiária -SEHaB.
GiSElE doS SaNToS fErrEira - Matrícula nº 87151.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado a servidora:
Maria da coNcEiÇÃo SaNToS oliVEira - Matrícula 50782.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-
se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em execução.
dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se.
Gabinete da Secretária Municipal de Habitação e regularização fundiária, 
ao quarto dia de agosto de dois mil e vinte e um.

NeLciLeNe da siLVa GoMes LoPes
Secretária Municipal de Habitação e regularização fundiária

Protocolo: 689107

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de Meio aMBieNte-seMMa

Portaria iNterNa Nº 047/2021
desiGNa serVidor(a) MUNiciPaL Para FiscaL de coNtrato 
da secretaria 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 a servidora GilVaNE SilVa NaSciMENTo, ma-
tricula nº 89.240, lotada na Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma, para exercer a função de fiscal de contrato que tem por objeto a 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial ElETrico, HidraUlico E dE coNSTrUÇÃo, 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio 
aMBiENTE - SEMMa E ÓrGÃoS a Ela ViNcUladoS.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o seguinte servidor: HELIO 
BENTES MoTa, matricula nº 49.944.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada a portaria nº 012/2020.
dÊ ciÊNcia. cUMPra-SE.
Santarém, 04 de agosto de 2021 - JoÃo aNTÔNio PaiVa dE alBUQUEr-
QUE, Secretário Municipal de Meio ambiente.

Protocolo: 689108

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMc
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 005/2021-seMc 
objeto: registro de Preço para eventual e futura aquisição de veículo VaN 
15+1 do tipo MiNiBUS, ano/modelo 2021/2022, zero quilometro para a 
Secretaria Municipal da cultura. Edital: 05/08/2021 das 08h às 14h. No 
endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.san-
tarem.pa.gov.br. início de entrega das propostas: 06/08/2021 a partir das 
9h no site www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das propostas: 
20/08/2021 às 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Franklin augusto Brazão rodrigues - Pregoeiro da PMs.

Protocolo: 688987

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
aViso 

a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, torna sem efeitos a publicação 
do AVISO DE CANCELAMENTO - veiculado no Diário Oficial do Estado do Pará 
- doE/Pa, ano 2021 | N° 34.659, página n° 114, em 05 de agosto de 2021. 
Vania Maria azevedo Portela/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 688988

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 058/2021 - srP
rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para o 
forNEciMENTo dE PEÇaS dE rEPoSiÇÃo Para MaNUTENÇÃo PrEVEN-
TiVa E corrETiVa daS roÇadEiraS, MoToSSErra, MoTorPoda, BEM 
PErMaNENTE E SErViÇoS dE MÃo dE oBra, Para aTENdEr aS SEcrE-
TariaS: SEMoB E SEMUrB. abertura: 23/08/2021 às 09 h30m. EdiTal: 
departamento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida 
22 de março nº. 915 - centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails 
licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.
br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 688994

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20210261 - PreGÃo Nº Pe049/2021 - SrP contratante: 
fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - contratado: iNácio GErMaNo 
SErViÇo dE liMPEZa EirEli objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVEN-
TUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM MÃo dE oBra 
Para aUXilio Na colETa dE liXo Na ZoNa UrBaNa do MUNicÍPio E 
diSTriTo TaBoca. Vigência: 21/07/2021 a 31/12/2021 - Valor Global: 
r$ 900.286,00 (novecentos mil, duzentos e oitenta e seis reais) - data da 
assinatura: 21/07/2021.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 689000

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 059/2021 - srP
rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE PEÇaS 
ElÉTricaS E MaTEriaiS ElÉTricoS Para VEÍcUloS lEVES E MaQUiNaS 
PESadaS, Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMoB E SEMUrB. abertura: 
25/08/2021 às 09 h30m. EdiTal: departamento de licitações na sede da 
Prefeitura no Endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no horário 
das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 688998

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
UasG 980547 - PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 025/2021- Pe-srP-PMsF-saÚde 

com objeto: formação de registro de preços para futuras e eventuais aquisições 
de equipamento e material permanente para estabelecimentos de Saúde perten-
cente a Secretaria Municipal de Saúde de São francisco do Pará. data de abertu-
ra: 19/08/2021 às 08h30min através do www.comprasnet.gov.br. o edital estará 
disponível no www.comprasnet.gov.br, site da Prefeitura e/ou Portal do TcM/Pa. 
Patrícia Silva Chaves. Secretária Municipal de saúde.

Protocolo: 689004
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aVisos de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, torna público aber-
tura de Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade 
PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 032/2021, cujo objeto é o registro de preços 
para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de refei-
ções e lanches, com disponibilização de todos os utensílios e equipamentos 
específicos necessários ao acondicionamento das refeições/lanches, bem 
como para sua conservação e higienização, a ser executado no âmbito do 
Município de São Miguel do Guamá, objetivando atender as necessidades 
da Prefeitura, Secretarias e fundos Municipais. a sessão de recebimento 
de propostas, análise e julgamento será em 19/08/2021 às 09:00 horas, 
por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, 
UaSG:.980551, Edital e anexos: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.
br, Portal TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de licita-
ção, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, através da Secreta-
ria Municipal de Educação, torna público abertura de Processo licitatório do 
tipo menor preço por item, na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 
033/2021, cujo objeto é o registro de preço para futura e eventual contra-
tação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar terres-
tre e fluvial objetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos 
matriculados nas escolas públicas de ensino (estadual e municipal), no Mu-
nicípio de São Miguel do Guamá/Pa. a sessão de recebimento de propos-
tas, análise e julgamento será em 18/08/2021 às 08:00 horas, por meio do 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG:.980551, 
Edital e anexos: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal TcM/
Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de licitação, sito Praça 
licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

toMada de PreÇos 2/2021-001 
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá 

Torna público abertura de Processo licitatório, na modalidade ToMada dE 
PrEÇoS Nº 2/2021-001, do tipo Menor Preço, sob forma de regime de 
Empreitada Por Preço Global, cujo objeto é a contratação de empresa para 
execução da obra de reforma do Mercado Municipal, localizado a Praça li-
curgo Peixoto, centro, S/N, e a revitalização da orla do rio Guamá, locali-
zada no Município de São Miguel do Guamá/Pa, de acordo com os projetos, 
memorial descritivo e planilhas orçamentárias. a sessão de recebimento de 
propostas, análise e julgamento será em 23/08/2021 às 09:00 horas, na 
sede da Prefeitura Municipal, localizada na Praça licurgo Peixoto, 130, cen-
tro. Edital e anexos disponível: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, 
Portal TcM/Pa, Email cPl: cpl.smg2021@gmail.com, diretoria de licitação, 
sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs. edu-
ardo sampaio Gomes Leite - Prefeito Municipal.

aViso de cHaMada PÚBLica 
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá 

através da Secretaria Municipal de Educação, torna público aos interessa-
dos, a chamada Pública nº 001/2021, cujo objeto é a aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar e do Empreendedor familiar rural, para 
o atendimento ao Programa Nacional de alimentação Escolar - PNaE no 
município de São Miguel do Guamá. os interessados (Grupos formais, in-
formais ou fornecedores individuais) deverão apresentar a documentação 
para habilitação e Projeto de venda no dia, 30/08/2021, às 09:00 horas, na 
sede da Prefeitura Municipal, localizada na Praça licurgo Peixoto, 130, cen-
tro. Edital e anexos disponíveis: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.
br, Portal TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de licita-
ção, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 às 12:00hs. 
eduardo sampaio Gomes Leite - Prefeito Municipal.

Protocolo: 689009

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MUNiciPio de terra saNta
toMada de PreÇo 00024/2021 

oBJeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial Para ENXoVal dESTiNado ao fUN-
do dE aSSiSTENcia Social
aBErTUra No dia 23/08/2021 aS 09:00 HS.QUalQUEr ESclarEciMEN-
To SoBrE o EdiTal SErá fEiTo PElo e-mail: licitacaopmts@outlook.com 
ou pelo fone: (93) 3538-1149.

JeaNdersoN FerNaNdes BraNdÃo
PrESidENTE da cPl

Protocolo: 689011

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20210198
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº. 037/2021PMt-Pe-srP

coNtrataNte: PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo 
cNPJ: 10.221.760/0001-82

oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa Para forNEciMENTo dE rEfEiÇoES, dESTiNadoS a aTENdEr a 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo E fUNdoS.
coNTraTada: r. N. doS SaNToS EirEli, com o valor total de r$ 
158.950,00(cento e cinquenta e oito Mil, Novecentos e cinquenta reais).
data da assinatura: 03/08/2021, vigência: 12 (doze) meses.
trairão-Pa, 03 de agosto de 2021, celso cirilo dos santos, Presi-
dente da cPL.

Protocolo: 689015

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-00037 
Processo adMiNistratiVo Nº 92021037 

oBJeto: registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para fu-
tura e eventual aquisição de placas de sinalização viária para atender o departa-
mento Municipal de Trânsito de Uruará-Pará (dEMUTraN). data da abertura: 23 
de agosto de 2021. Horário 09 horas local: www.portaldecompraspublicas.com.
br. o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos 
dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal do TcM/Pa

eXtrato de aditiVo
esPÉcie: 2º Termo aditivo de Prorrogação do prazo de vigência do contra-
to nº: 20209146. oriGEM: Pregão Presencial nº 9/2020-00031. oBJETo: 
locação de equipamentos para recuperação de estradas rurais, no município 
de Uruará/Pa, conforme convênio nº 063/2020 - SETraN. coNTraTaNTE: 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará coNTraTada: c.M. doS SaNToS co-
MÉrcio & SErViÇoS lTda-ME. Vigência: de 07/08/2021 à 04/01/2022

Protocolo: 689017

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

eXtrato de seGUNdo terMo aditiVo de 
coNtrato adMiNistratiVo Nº. 20200249  
toMada de PreÇos Nº. 2/2020-012-PMVX

Partes: coNTraTaNTE - MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53, contrato 
administrativo nº 20200249; coNTraTada: ENGEloc ENGENHaria E loca-
ÇÃo EirEli - cNPJ: 11.222.077/0001-22; oBJETo:  Pavimentação asfáltica 
no ramal do água Boa no município de Vitória do Xingu; JUSTificaTiVa: 
Prorrogação de vigência contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias confor-
me o art. 57 § 1°, e inciso ii e V da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
assinatura do Termo aditivo: Vitória do Xingu/Pa, 04/08/2021.

Protocolo: 689027

.

.

ParticULares
.

serViÇo sociaL do traNsPorte – sest
UNidade c Nº 110

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 07/2021

o serviço social do transporte – sest, comunica aos interessados que 
realizará concorrência para contratação de empresa especializada para rea-
lizar SErViÇo dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa daS cENTraiS 
dE ar da UNidadE SEST SENaT c 110, ParaGoMiNaS/Pa. o recebimento 
dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta comer-
cial será no dia 24/08/2021, das 15h às 15h15min. Para retirada do edital e 
acesso às demais informações, os interessados deverão se dirigir a sede do 
SEST SENaT, localizado na rod. dos Pioneiros, S/N, Jardim atlântico, Para-
gominas/Pa. oU solicitar através do e-mail: licitacao.c110@sestsenat.org.br.

adriaNo taVares aLVes
Presidente da comissão de Licitação

Protocolo: 688832
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BeMisa BrasiL eXPLoraÇÃo MiNeraL s/a
cNPJ 12.056.600/0001-50 

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
água azul do Norte/Pa - SEMMa, a revalidação da licença de operação n° 
004/2020 e da autorização ambiental (aSV) nº 002/2020, ambas para a 
atividade de Pesquisa Mineral, sem lavra experimental, a ser desenvolvida 
na zona rural do referido município. foi determinado a elaboração do ria 
- relatório de informações ambientais, que se encontra devidamente pro-
tocolado na SEMMa. revalidação do Processo SEMMa nº 005/2020.

Protocolo: 689033

.

.

eMPresariaL
.

a eMPresa reGioNaL de 
traNsMissÃo de eNerGia s.a. - erte 

cNPJ 05.321.920/0002-06 
Torna público que requereu em 26 de julho de 2021, à Secretaria de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará - SEMaS/Pa, a renovação da 
licença de operação 10286/2016, para operar o sistema de transmissão de 
energia composto pela linha de Transmissão 230 kV Vila do conde - Santa 
Maria/SE castanhal e Seccionamento, nos municípios de Moju, acará, Bujaru, 
inhangapi, São francisco e castanhal, no estado do Pará.

Protocolo: 689109

VaLe ViLLe ceMitÉrio e iNcorPoraÇÃo Ltda 
cNPJ N°. 20.627.798/0001-03 

Torna público que recebeu a licença Prévia N° 1838/2021, da SEMaS/Pa, 
para atividade de cemitério, em Santarém/Pa.

Protocolo: 689110

VaLe ViLLe ceMitÉrio e iNcorPoraÇÃo Ltda 
cNPJ N°. 20.627.798/0001-03 

Torna público que recebeu a licença de instalação N° 3124/2021, da SE-
MaS/Pa, para atividade de cemitério, em Santarém/Pa.

Protocolo: 689111

r BraNco eNGeNHaria Ltda 
cNPJ N°. 05.356.679/0001-70 

Torna público que requereu a renovação da licença de instalação N° 
2019/000031 sob Processo N° 2021.Pli.0000531, na SEMMa/Santarém, para 
atividade de Edificação Multifamiliar Vertical, em Santarém/PA.

Protocolo: 689112

adaLGisa aZeVedo LiMa 
cNPJ N°. 36.072.967/0001-26 

Torna público que recebeu a licença de operação N° 2021/0000023 da 
SEMMA/Santarém, para atividade de Lavagem de Veículos, Lubrificação, 
Polimento, lava-Jato e Troca de Óleo, em Santarém/Pa.

Protocolo: 689113

iNciNere residUos Ltda - Me 
cNPJ 17.753.314/0001-43 

Torna público que recebeu da SEMaS a lo nº 12930/2021 para atividade de 
tratamento de resíduos perigosos e não perigosos válida até 02/08/2025.

Protocolo: 689114

VaLdeir NicoLodi eireLi eireLi 
cNPJ N°. 06.279.925/0008-76 

Torna público que recebeu a licença de operação N° 196/2021 da SEMMa/
itaituba, para atividade de comércio Varejista de combustíveis, em itai-
tuba/Pa.

Protocolo: 689115

a empresa sKY serViÇos de BaNda LarGa Ltda
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio ambiente (SEM-
Ma), através do processo 432/2020 a licença de operação nº 098/2021 
para a atividade de Estação de Transmissora de radiocomunicação - ETr, 
no endereço: Tv. Nove de Janeiro, 1403, São Brás Município de Belém 
(PaBlM001).

Protocolo: 689083

FaBio PiNHeiro BarBosa 
Torna público que recebeu da SEMMac-concórdia do Pará a lar Nº003/2021 
para bovinocultura da fazenda Boi Bom, município de concórdia do Pará.

Protocolo: 689099

r d da c FoNseca Madereirai 
rod Pa 150 km 129, s/n, Vic Baralote, industrial, Tailândia-Pa, cnpj 
41.118.934/0001-00, serraria com desdobramento, que recebeu a lP/ li 
na Sectema, proc. nº 035/201 de 08/04/2021. E solicitou a lo, proc. Nº 
073/2021

Protocolo: 689100

FraNcisco MarceLo Batista BarBosa 
Torna público que recebeu da SEMMac-concórdia do Pará a lar Nº004/2021 
para bovinocultura da fazenda colinas, município de concórdia do Pará.

Protocolo: 689101

aUtoriZaÇÃo Para reMoÇÃo de VeGetaÇÃo
o seNHor tULio HeNriQUe reZeNdes GUiMÃes 

Portado do cPF 459.757.606-15 
domiciliado na aV. BraSil - cENTro, Nº 3033, rEdENÇÃo/Pa cEP. 68550-
000, proprietário da fazenda orquídea Situada no Município de floresta 
do araguaia. Torna público que obteve junto a SEMMa de floresta do ara-
guaia, através do processo n° 090/2021, a autorização ambiental para 
atividade de limpeza de Pastagem na propriedade fazenda orquídea em 
consonância com a política Municipal do meio ambiente lei nº101/2003.

Protocolo: 689102

raFaeLa caroLiNa dos saNtos
cPF: 027.874.372-22 

Proprietário do sitio sÃo BeNto 
localizado na rodovia Br 010 KM 60 adENTro 06 KM , ESTrada da SÃo 
SEBaSTiÃo, zona rural, Ulianópolis/Pa, recebeu a lar N° 011/2021 sob 
protocolo 2021/045 da SEMMa/Ulianópolis.

Protocolo: 689103

PoLiMiX coNcreto Ltda 
cNPJ: 29.067.113/0408-13 

Torna público que recebeu da SEMaS/Pa, à licença Prévia Nº 1850/2021 
para fabricação de cimento em ananindeua/Pa.

Protocolo: 689104

rocHa e rocHa distriBUidora de 
ProdUtos HosPitaLares eireLi. 

cNPJ: 36.850.210/0001-16 
coM SEdE Na TraVESSa WE-66, Nº612, cidadE NoVa - aNaNiNdEUa-
Pa, TorNa PÚBlico QUE rEQUErEU JUNTo a SEcrETaria MUNiciPal dE 
MEio aMBiENTE dE aNaNiNdEUa a licENÇa aMBiENTal dE oPEraÇÃo.
aTENdida SoB o Nº l072221, Para aTiVidadE dE coMÉrcio aTaca-
diSTa dE MEdicaMENToS E droGaS dE USo HUMaNo E coM ValidadE 
aTÉ 19/07/2022.

Protocolo: 689105

KaroL Vieira MoNteiro FaBricaÇÃo de 
ProdUtos ceraMicos eireLi, santarém/Pa 

Torna público que recebeu da SEMMa licença de operação Nº 70/2021, 
com validade até 14/07/2025, para atividade faBricaÇÃo dE arTEfaToS 
dE cErÂMica E Barro coZido Para USo Na coNSTrUÇÃo, EXcETo 
aZUlEJoS E PiSoS

Protocolo: 689106

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 Bene-
vides 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 ordiná-
rias 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 compa-
nhia 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 integralização 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 participação acionária na companhia, venham a ser 
reembolsados pela companhia 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 
refletir o novo texto do artigo 5º; e
(vi)  a autorização para que os diretores da Sociedade tomem todas as pro-
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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 recompos-
tas à unidade de ação inteira), bem como para a realização dos registros e 
atualizações 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: 689090

Pedro Baia NoGUeira 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SE-
MEia a licença de operação - lo nº 045/2021 para a atividade de EXTra-
ÇÃo dE MiNÉrio NÃo METálico no município de abaetetuba - Pa.

Pedro Baia NoGUeira 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SE-
MEia a autorização de Supressão Vegetal - aSV nº 002/2021 para a ativi-
dade de SUPrESSÃo VEGETal no município de abaetetuba - Pa.

Protocolo: 689091

reQUeriMeNto de LiceNÇa de oPeraÇÃo
LoNaJU coMÉrcio de coMBUstÍVeis Ltda

cNPJ: 26.200.120/0004-79 
Torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS, licença de operação para atividade de comér-
cio Varejista de combustíveis - Posto flutuante, no Município de Muaná/Pa. 
Processo n° 2021/22288.

Protocolo: 689092

a seceM serViÇos de ceMiterios Ltda
cNPJ: 29.101.154/0001-51 

Torna público que solicitou da SEMMa de Santa Bárbara a rENoVaÇÃo da 
li, através do processo n° 051/2021, para a atividade de GESTÃo E Ma-
NUTENÇÃo dE cEMiTÉrioS-MEMorial ParQUE da PaZ. no município de 
Santa Bárbara do Pará/Pa.

Protocolo: 689093

riBeiro cordeiro iNdÚstria e coMÉrcio s.a.
cNPJ 04.905.212/0001-79

Nire 15300009464
editaL de coNVocaÇÃo de asseMBLeia GeraL ordiNÁria

1. Por ordem da Senhora Presidente da RIBEIRO CORDEIRO INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO S.A. (“Companhia”) ficam convocados todos os acio-
nistas a se reunirem em assembleia Geral ordinária da companhia que se 
realizará no dia 16 de agosto de 2021 na sede social, localizada à rua le-
opoldo Teixeira, lote 15, S/N, ananindeua/Pa. a assembleia será instalada, 
em primeira convocação, às 07hs (horário de Brasília).
2. ordem do dia: (a) aprovar o mandato da diretoria para o próximo triê-
nio, nos termos da lei n. 6.404/76, art. 143.
ananindeua/Pa, 03 de agosto de 2021.

Protocolo: 689094

FaZ. saNta MÔNica, VLadeMir Biasi 
cPF: 251.591.602-30 

Torna público que requereu a SEMMa/Paragominas renovação da lar sob n° 
075/2016 para atividade de criação de bovinos e cultura de ciclo curto em 
Paragominas/Pa.

Protocolo: 689095

sÍtio cariUso, PaULo GioVaNi arZiVeNKo NasciMeNto 
cPF: 603.731.130-72 

Torna público que requereu a SEMMaH de Nova Esperança do Piriá, lar 
para atividade de criação de bovinos e cultura de ciclo curto.

Protocolo: 689096

HadeX coMÉrcio e iNdÚstria de Madeira Ltda. 
cNPJ/MF Nº 05.661.374/0001-71 

localizada à av. Martinho Monteiro, S/N, lote 07, Bairro: Murinin, Mu-
nicípio de Benevides, requereu da SEMaS sua licença de operação-l.o, 
Prot. Nº 2020/36630, para desdobro de Madeira em Tora para Produção 
de Madeira Serrada.

Protocolo: 689097

estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto 
de ParaUaPeBas–saaeP

errata de editaL de LicitaÇÃo
Processo adMiNistratiVo Nº 023.21.cPL

editaL de coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 002.2021.cP.saaeP
oBJETo: contratação de agência de publicidade para prestação de serviços 
especializados em comunicação social, em atendimento às necessidades 
do Serviço autônomo de água e Esgoto de Parauapebas – SaaEP.
considerando que a presente errata não afeta a formulação das propos-
tas a serem apresentadas pelos licitantes interessados na participação na 

licitação, estando configurada a excepcionalidade prevista no artigo 21, § 
4º da Lei 8.666/93, a retificação ora procedida não produzirá alteração na 
data de realização do certame licitatório.
desta forma, na concorrência Pública nº 002.21.cPl.SaaEP, no anexo ii.a 
– BriEfiNG; no tópico oUTraS oBSErVÇÕES; Sobre a campanha. oNdE 
SE LÊ: Campanha de longa duração que necessita ser massificada em to-
dos os canais possíveis.
desta forma, na concorrência Pública nº 002.21.cPl.SaaEP, no anexo ii.a 
– BriEfiNG; no tópico oUTraS oBSErVÇÕES; Sobre a campanha. lEia-
SE: campanha de longa duração com prazo de 03 (três) meses e valor de 
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) que necessita ser massificada em 
todos os canais possíveis.
considerando a excepcionalidade estabelecida no artigo 21, § 4º da lei 
8.666/93 dado ao fato de que a alteração efetivada não compromete a 
formulação e apresentação das propostas pelos licitantes interessados, 
mantêm-se as demais cláusulas do Edital, inclusive a data e horário da 
Sessão Pública de licitação.

Lilian cristina Pereira
Presidente de comissão Permanente de licitação

Portaria Nº. 525/2021 - SaaEP
Protocolo: 688795

estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas

serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto 
de ParaUaPeBas–saaeP

coordeNadoria de LicitaÇÕes e coNtratos
PUBLicaÇÃo da reLaÇÃo de NoMes dos ProFissioNais Para 
coMPor o sorteio da sUBcoMissÃo tÉcNica da coNcorrÊN-
cia PÚBLica Nº 002.21.cP.saaeP.
o Serviço autônomo de água e Esgoto de Parauapebas – SaaEP, Torna Pú-
blico, que com base no artigo 10, § 1º da lei federal 12.232 de 29 de abril 
de 2010, publica os nomes dos profissionais formados em comunicação, 
publicidade ou marketing ou que atuem em uma dessas áreas, que serão 
sorteados na sessão pública de SorTEio para compor a Subcomissão Téc-
nica na modalidade de concorrência Pública nº 002.21.cP.SaaEP – Técnica 
e Preço, tendo como objetivo a contratação de agência de publicidade para 
prestação de serviços especializados em comunicação social, em atendi-
mento às necessidades do Serviço autônomo de água e Esgoto de Pa-
rauapebas – SaaEP. conforme aviso de licitação publicada na imprensa 
Oficial do Estado do Pará. (Diário Oficial nº 34.627), pág. 90, protocolo nº 
675597 do dia 05 de julho de 2021. atendendo ao principio da publicidade 
e ao direito à informação, nos termos da lei federal nº 12.232, de 29 de 
abril 2010, publica-se a relação a seguir: Participantes com vínculo direto 
ou indireto:Erika cardoso costa/Nayane legulli. Participantes sem víncu-
lo:camila ferreira/Gabriela Penalber/alex Tavares/Nayane legulli/Jackson 
fontes/Josiane Quintino/andreia Batista /Sue anne costa/anderson Souza.
data da Sessão Pública de Sorteio: 16/08/2021. Horário: 10:00 horas. 
local de realização da Sessão Pública de Sorteio: auditório da Secretaria 
Municipal de Urbanismo – SEMUrB, situada na rua rio dourado, 209 - 
Beira rio, Parauapebas – Pa.fundamentação legal: lei federal nº 12.232, 
de 29 de abril 2010.

LiLiaN cristiNa Pereira
Presidente da comissão de licitação

 Port. nº 525/2021-SaaEP
Protocolo: 688790

eZeQUieL GUiMaraes dos saNtos 92980627291 
inscrita no cNPJ 34.604.460/0001-40 

Situada rua Encarnação, Jardim Europa, SN, Novo Progresso/Pa, torna 
público que requereu junto a SEMMa-NP o licenciamento ambiental sob o 
protocolo 1060/2021, para emissão da lP, li e lo para a sua atividade.

Protocolo: 689036

aLUNorte - aLUMiNa do Norte do BrasiL s.a.
a alunorte - alumina do Norte do Brasil s.a. (05.848.387/0003-16) 
torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade do Estado do Pará (SEMaS-Pa), a renovação da lo nº 
10423/2017 para o Refino de Alumina no município de Barcarena - PA.

Protocolo: 689062

a eMPresa BrasiLeira de distriBUiÇÃo (eBd)
cNPJ: 05.402.904/0001-67

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
ananindeua - SEMMa a renovação da licença de operação N° l113120 - 
requerimento Nºr075921 para a atividade de comércio atacadista de Mer-
cadoria em Geral, com Predominância de Produtos alimentícios, localizada 
na rodovia Mário covas, N° 472 - coqueiro - ananindeua/Pa.

Protocolo: 689060

Portaria Nº. 022/2021
Objeto: Institui o Centro de Bioeconomia e Biotecnologia Médica da 
amazônia - cBBMa no âmbito da associação BioTec-amazônia e constitui 
Grupo de Trabalho com o objetivo de estabelecer ações, estudos e provi-
dências visando a sua implantação.

Portaria Nº. 023/2021
Objeto: Constitui Grupo de Trabalho com o objetivo de estabelecer 
ações, estudos e providências visando à implantação do centro de Bioeco-
nomia e Biotecnologia - cBBMa.

Protocolo: 689080
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